
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Setor Requisitante:
COSEG/SEGEC
Responsável pela Demanda:
ANDRÉ BONAPARTE SANTOS
Matrícula:
3092V131
E-mail:
andresantos@tre-al.jus.br
Telefone:
2122-7700
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

1.1. Substituir o atual contrato que terá sua vigência encerrada no próximo dia
28/03/2020.

1.2. Assegurar a manutenção das condições de uso e disponibilidade do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC), de Longa Distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo-
móvel)

na capital e interior do Estado.

1.3. A contratação dos Serviços de Telefonia Fixa Comutada de Longa Distância
Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo-móvel) atenderá as necessidades de unidades da
Justiça do Eleitoral em Alagoas, sendo imprescindível para a realização das atribuições
diárias do Órgão. A comunicação telefônica com diversos locais, inclusive com o público
externo, se faz necessária para o desenvolvimento e finalização de muitas de suas
atividades, gerando grandes prejuízos no caso de sua interrupção.

1.4.Essa contratação, é, portanto, essencial para o funcionamento da instituição,
caracterizando-se como de natureza continuada.

2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Em conformidade com termo de referência elaborado pela Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
Antes do encerramento do atual contrato que ocorrerá em 28/03/2020
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Considerando o caráter de serviço continuado, cuja gestão está à cargo da
SEGEC, indico a unidade como responsável pela elaboração de Estudos
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Preliminares e Termo de Referência. Indico, ainda, como unidade fiscalizadora
dos serviços a Seção de Administração de Prédios e Veículos.

Maceió, 10 de janeiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 10/01/2020, às 11:21, 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
0643161 e o código CRC 6FF4E7F9.

Responsável pela formalização da demanda
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ESTUDOS PRELIMINARES E 
GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TELEFÔNICO  FIXO  COMUTADO  (STFC),
de Longa Distância Nacional –
DDD (fixo-fixo e fixo-móvel)

 
Processo Administrativo: SEI! 0000194-95.2020.6.02.8000
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PODER JUDICIÁRIO
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INTRODUÇÃO

Com o advento da Instrução Normativa 05,  de 26 de maio de 2017,  a Secretaria  de
Gestão  do  Ministério  só  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  definiu  regras  na
instrução  processual  para  contratações  de  serviços  para  a  realização  de  tarefas
executivas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública.

Neste  contexto,  o  presente  documento  apresenta  apenas o  conteúdo  obrigatório  dos
estudos  preliminares,  com  as  etapas  previstas  no  art.  24,  §  2º,  e  faz o  estudo  de
gerenciamento de riscos, materializado no mapa de riscos, conforme art. 26 da referida
instrução, observados os demais parágrafos.

ETAPA 1: ESTUDOS PRELIMINARES DE CONTRATAÇÃO

I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A comunicação diária entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, demais Regionais,
TSE, outros Tribunais e suas unidades cartorárias é essencial para o cumprimento das
metas e objetivos da entidade.
Como benefício direto temos a obtenção da redução das tarifas telefônicas por meio de
possibilidade de escolha de proposta mais vantajosa para o Tribunal.  Como benefício
indireto  temos a agilidade na efetivação das ligações locais,  interurbanas nacionais  e
internacionais. 
Com  a  presente  contratação  é  possível  realizar  de  forma  ágil  e  eficaz  as  ligações
telefônicas com redução dos custos por meio de tarifas diferenciadas.
Os itens serão agrupados no mesmo lote para que os serviços objetos da contratação
sejam prestados de forma unificada por uma mesma empresa.

II –  ESTIMATIVA  DAS  QUANTIDADES,  ACOMPANHADAS  DAS  MEMÓRIAS  DE
CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

Definida em Termo de Referência 

VI – ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS
A SEIC realizará  pesquisa  de  preços  em  conformidade  com o  previsto  na  Instrução
Normativa nº 05/2014, que subsidiará a realização do processo licitatório.

Atualmente o TRE/AL possui contrato firmado com a empresa TELEMAR NORTE/LESTE
S/A, com valor mensal estimado de R$ 240,41(duzentos e quarenta reais e quarenta e um
centavos)

VIII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) NA SOLUÇÃO QUANDO
NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO.
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Considerando  as  características  dos  serviços  a  serem  contratados  não  haverá
parcelamento ou individualização da solução.

XII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Declara esta SEGEC que a contratação pretendida é viável, uma vez que indispensável
para este  TRE/AL realizar  de forma ágil  e  eficaz as ligações telefônicas  interurbanas
(DDD).
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ETAPA 2: GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim  como  toda  contratação,  vislumbram-se  alguns  riscos  em  curso  na  presente
contratação.  Não  incluem-se,  neste  mapa  de  riscos,  aqueles  voltados  à  gestão  do
contrato  e  execução  dos  serviços,  mas  apenas  os  que  se  referem ao  processo  que
permeia até a formalização da contratação.
Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa
de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto,
são  ações  a  serem  tomadas  na  ocasião  dos  danos  começarem  a  ocorrer  com  a
materialização dos riscos previstos.

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária
Probabilidade:    ( X ) Baixa                 (   ) Média                 (   ) Alta

Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 (  X ) Alta
Dano

Impossibilidade de utilização dos serviços de telefonia fixa pelo TRE/AL

Ação Preventiva Responsável
Buscar base no Planejamento Estratégico do TRE/AL  Secretaria de Administração

Ação de Contingência Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no
orçamento anual, juntamente com revisão da
necessidade imediata dos itens demandados

Secretaria de Administração

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços
Probabilidade:    ( x ) Baixa                 (    ) Média                 (   ) Alta

Impacto:    (    ) Baixa                 (    ) Média                 ( x ) Alta
Dano

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades
institucionais.

Ação Preventiva Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da
contratada e forma de prestação do serviço.

Seção de Licitação e Contratos

Ação de Contingência Responsável
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a

vantajosidade na rescisão contratual e abertura de
novo processo licitatório.

Fiscalização e Gestão
Contratual
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Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação
Probabilidade:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 (  X ) Alta

Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 ( X ) Alta
Dano

Não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ação Preventiva Responsável
Esforço em conjunto das áreas envolvidas no

processo de contratação
Secretaria de Administração em

conjunto com unuidades por
onde tramitará o procedimento

Ação de Contingência Responsável
Renovação excepcional do atual contrato em vigor,

até que se conclua a nova contratação
SAD (COSEG/SEGEC)

ALTA         

RISCO 03

MÉDIA        

BAIXA        

RISCO 01
RISCO 02
RISCO 04

BAIXA MÉDIA ALTA

GRAVIDADE /IMPACTO

Maceió, 10 de janeiro de 2020.

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira
Estagiária SEGEC

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
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ETAPA 2: GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim  como  toda  contratação,  vislumbram-se  alguns  riscos  em  curso  na  presente
contratação.  Não  incluem-se,  neste  mapa  de  riscos,  aqueles  voltados  à  gestão  do
contrato  e  execução  dos  serviços,  mas  apenas  os  que  se  referem ao  processo  que
permeia até a formalização da contratação.
Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa
de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto,
são  ações  a  serem  tomadas  na  ocasião  dos  danos  começarem  a  ocorrer  com  a
materialização dos riscos previstos.

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária
Probabilidade:    ( X ) Baixa                 (   ) Média                 (   ) Alta

Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 (  X ) Alta
Dano

Impossibilidade de utilização dos serviços de telefonia fixa pelo TRE/AL

Ação Preventiva Responsável
Buscar base no Planejamento Estratégico do TRE/AL  Secretaria de Administração

Ação de Contingência Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no
orçamento anual, juntamente com revisão da
necessidade imediata dos itens demandados

Secretaria de Administração

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços
Probabilidade:    ( x ) Baixa                 (    ) Média                 (   ) Alta

Impacto:    (    ) Baixa                 (    ) Média                 ( x ) Alta
Dano

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades
institucionais.

Ação Preventiva Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da
contratada e forma de prestação do serviço.

Seção de Licitação e Contratos

Ação de Contingência Responsável
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a

vantajosidade na rescisão contratual e abertura de
novo processo licitatório.

Fiscalização e Gestão
Contratual
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Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação
Probabilidade:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 (  X ) Alta

Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 ( X ) Alta
Dano

Não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ação Preventiva Responsável
Esforço em conjunto das áreas envolvidas no

processo de contratação
Secretaria de Administração em

conjunto com unuidades por
onde tramitará o procedimento

Ação de Contingência Responsável
Renovação excepcional do atual contrato em vigor,

até que se conclua a nova contratação
SAD (COSEG/SEGEC)

ALTA         

RISCO 03

MÉDIA        

BAIXA        

RISCO 01
RISCO 02
RISCO 04

BAIXA MÉDIA ALTA

GRAVIDADE /IMPACTO

Maceió, 10 de janeiro de 2020.

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira
Estagiária SEGEC

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO  DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – DDD

1) DAS DEFINIÇÕES:

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de
Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado,  devem  ser  consideradas
algumas definições importantes, tais quais:

1.1) SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – definido no
Plano Geral de Outorga como o serviço de telecomunicações
que,  por  meio  da  transmissão  de  voz  e  de  outros  sinais,
destina-se  à  comunicação  entre  pontos  fixos  determinados,
utilizando processos de telefonia;

1.2) REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral
de Outorgas – PGO, aprovado pelo Decreto n. 2.534, de 02 de
abril de 1998;

1.3) SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo
Plano  Geral  de  Outorgas,  constituída  de  Estados  e/ou
Municípios;

1.4) SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTRA-REGIONAL – modalidade
do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, cujas chamadas
são originadas e terminadas num mesmo setor ou entre setores
de uma mesma região, definida pelo Plano Geral de Outorgas –
PGO;

1.5) SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTER-REGIONAL – modalidade
do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, cujas chamadas
são originadas e terminadas entre regiões distintas, dentre
aquelas definidas pelo Plano Geral de Outorgas – PGO;

1.6) PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio
mensal  estimado,  em  minutos,  de  ligações  telefônicas
efetuadas, em função do horário e das localidades de destino
de maior ocorrência;
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1.7) PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições
de prestação do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do
direito  de  uso,  utilização  de  serviços  eventuais  e
suplementares  a  eles  inerentes,  as  tarifas  ou  preços
associados,  seus  valores  e  as  regras  e  critérios  de
aplicação;

1.8) PLANO  BÁSICO  DE  SERVIÇOS  –  entendido  como  Plano  de
Serviço de oferta obrigatória e não discriminatória a todos
os Usuários ou interessados no STFC registrado na ANATEL;

1.9) PLANO  ALTERNATIVO  DE  SERVIÇOS  –  entendido  como  plano
opcional ao plano básico de serviços, sendo de estruturas de
preços definidas pela prestadora, visando a melhor adequação
da prestação do serviço para atendimento do mercado;

1.10) USUÁRIO  -  pessoa  que  se  utiliza  do  serviço
telefônico fixo comutado independentemente de assinatura ou
inscrição junto à prestadora do serviço;

1.11) TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão
licitador;

1.12) LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos
constitutivos/anexos;

1.13) LICITANTE  VENCEDORA  -  pessoa  jurídica  habilitada  no
procedimento  licitatório  e  detentora  da  proposta  mais
vantajosa, a quem for adjudicado o objeto, por item desta
licitação.

2) DO OBJETO

Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), de
Longa Distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo-móvel),
relacionados nos itens a seguir:

2.1 – Tipo de linha / Descrição

Número da Linha Descrição e Local de Instalação
01 – 82- 2122-7700 –
tronco digital

Entroncamento  digital  bidirecional
E1 dotado de 30 linhas através de
circuito bidirecional com feixe de
2M  distribuídos  para  150  ramais
digitais,  com  plano  de  numeração
DDR,  gerenciados  por  uma  Central
Telefônica  Digital,  marca  UNIFY.
Modelo  Openscape  X,  com
possibilidade de expansão.

02 – 53 linhas analógicas Com possibilidade de expansão.
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2.1.1) – ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA

Central  Telefônica  Digital  marca  UNIFY.  Modelo
Openscape  X,  com  capacidade  final  de  192  portas  com  a
seguinte configuração  ATUAL: Feixe  – E1  (30 canais)  – 03
cinquentenas (150 ramais)- Linhas Digitais (2122-7650 a 2122-
7799), 01 TRONCO ANALÓGICO, além do monofone convencional;
sistema de tarifação e bilhetagem.

2.1.2 – Definição do Lote Único, itens 01 e 02, ligações de 
fixo para fixo e de fixo para móvel:

Serviço Telefônico Fixo Comutado de longa distância
definida pelo Plano Geral de Outorgas – PGO, assim entendidas
as ligações oriundas da Sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, situado à Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol,
Maceió-Alagoas, para as  Capitais  dos Estados da Federação,
bem  como  ligações  oriundas  dos  Cartórios  do  Interior  do
Estado para a Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
bem como para os demais Estados da Federação.

3) DO PERFIL DE TRÁFEGO

O  perfil  de  tráfego  das  ligações  telefônicas
efetuadas,  (Anexo  II),  servirá  tão-somente  de  subsídio  às
licitantes  na  formulação  das  propostas  e  na  indicação  do
percentual de desconto e, a CPL, na análise e aferição da

proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

O perfil indicado, no entanto, não se constitui em
qualquer  compromisso  futuro  para  o  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas.

4) DOS PREÇOS DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Os preços das ligações telefônicas serão aqueles
constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS OU PLANO ALTERNATIVO
DE SERVIÇOS de cada uma das licitantes, levando-se em conta,
para efeito de cotação, o perfil de tráfego do TRE-AL e o
horário de 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, para o lote
indicado no anexo II, e seus respectivos itens

5) DO PREÇO

5.1) Nos  preços  das  ligações  telefônicas  deverão  estar
incluídas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais
e comerciais, bem como quaisquer outras despesas relativas
aos serviços de telefonia, inclusive os impostos e as taxas,
quando aplicáveis;
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5.2) A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (Anexo III) deverá
estar preenchida com os preços constantes do PLANO BÁSICO DE
SERVIÇOS OU PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS da licitante;

5.3) No  caso  da  licitante  vencedora  apresentar  proposta
baseada em plano alternativo de serviços a ser aprovado pela
ANATEL, este  deverá ser  homologado no  prazo máximo  de 30
(trinta) dias contados da assinatura do contrato, sob pena de
rescisão do mesmo e aplicação das penalidades cabíveis;

6) DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E
DA LICITANTE VENCEDORA, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1) Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas:

6.1.1) Permitir  acesso  dos  empregados  da  licitante
vencedora  às  suas  dependências  para  execução  de  serviços
referentes ao objeto, quando necessário;

6.1.2) Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que
venham a ser solicitados pela licitante vencedora;

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

6.1.4) Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  estão
compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais
prestadoras dos serviços objeto desta licitação, de forma a
garantir  que  continuem  a  ser  os  mais  vantajosos  para  a
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

6.1.5) Controlar  as  ligações  realizadas  e  documentar  as
ocorrências havidas;

6.1.6) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela
licitante  vencedora,  inclusive  quanto  à  continuidade  da
prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força
maior,  justificados  e  aceitos  pelo  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, não deve ser interrompida;

6.1.7) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação
do valor vigente dos preços na data da emissão das contas
telefônicas;

6.1.8) Emitir, por intermédio da Coordenadoria de Serviços
Gerais  da  Secretaria  de  Administração  do  T.R.E  -  AL,
pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em
especial,  quanto  ao  acompanhamento  e  fiscalização  da
prestação  dos  serviços,  à  exigência  de  condições
estabelecidas neste Termo de Referência;

6.1.9) Tornar  disponível  as  instalações  e  os  equipamentos
necessários à prestação de serviços, quando for o caso;

Anexo TERMO DE REFERÊNCIA - SEGEC - DDD (0643384)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 13



6.1.10) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por
intermédio da Unidade Administrativa competente vinculado à
Coordenadoria  de  Serviços  Gerais  da  Secretaria  de
Administração do TRE-AL;

6.2) Caberá à licitante vencedora além das responsabilidades
resultantes desta licitação, da Lei 9.472/97, do contrato de
concessão/autorização  assinado  com  a  ANATEL,  e  demais
disposições  regulamentares  pertinentes  ao  serviço  a  ser
prestado:

6.2.1) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a
publicação  do  extrato  do  contrato  no  órgão  da  imprensa
oficial;

6.2.2) Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a
terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  quando  da
execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

6.2.3) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração,
seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante
a execução dos serviços, ainda que no recinto do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;

6.2.4) Repassar  a  Administração  do  Tribunal  Regional
Eleitoral durante o período de vigência de contrato que vier
a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao
mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que esses
forem  mais  vantajosos  dos  que  os  ofertados  na  proposta
comercial apresentada pela licitante;

6.2.5) Responder  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais
vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou  municipal,  bem,
ainda,  assegurar  os  direitos  e  cumprimento  de  todas  as
obrigações  estabelecidas  por  regulamentação  da  ANATEL,
inclusive quanto aos preços praticados nesta licitação;

6.2.6) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados,
atendendo as solicitações do contratante no caso de qualquer
ocorrência de interrupção na prestação dos serviços, devendo
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em
até 8 (oito) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência
por  força  maior  devidamente  justificado  para  análise  da
Administração do TRE/AL;

6.2.7) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos,  em  observância  às  normas  legais  e
regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica;

6.2.8) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente
dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz;
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6.2.9) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo-os sempre em perfeita ordem;

6.2.10) Fornecer, com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
na  forma  solicitada  pelo  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas,  nota  fiscal  fatura  para  pagamento  contendo  o
detalhamento dos serviços prestados nos terminais analógicos
e  digitais,  em  conta  única  (nota  fiscal  fatura),  devendo
conter – o demonstrativo de utilização dos serviços, período,
terminal  destino,  local  de  origem,  local  destino,  hora
início, minutos, valor de cada ligação, por linha telefônica,
mês a mês;

6.2.11) Comunicar à Secretaria de Administração do Tribunal
Regional  Eleitoral,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de
caráter  urgente  e  prestar  os  esclarecimentos  julgados
necessários;

6.2.13) Comunicar, ainda, a Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, por escrito em um prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, todos os preços e vantagens ofertadas
ao mercado, inclusive os de horário reduzido;

6.2.14) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação;

6.2.15) Indicar  representante  para  manter  contato  com  o
contratante,  para  o  esclarecimento  de  quaisquer  dúvidas
decorrentes do contrato, receber notificações, solicitações e
demais atos inerentes ao futuro contrato.

7) DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

7.1) É  proibida  a  contratação  de  servidor  pertencente  ao
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a
execução dos serviços mencionados;

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

7.3) É  vedado  a  subcontratação  total  dos  serviços  objeto
deste Termo de Referência.

a – A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se
previamente  autorizada  pela  Administração  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
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7.4) É vedada à contratada, sob pena de rescisão contratual,
caucionar  ou  utilizar  o  contrato  para  qualquer  operação
financeira, sem prévia e expressa anuência do contratante; os
empregados  e  prepostos  da  contratada  não  terão  qualquer
vínculo empregatício com a contratante, correndo por conta
exclusiva  da  primeira  todas  as  obrigações  decorrentes  da
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial,
as quais se obriga a saldar na época devida; e,

7.5) Entregar ao contratante planilha de preços relativa aos
itens, cujos objetos lhe foram adjudicados, adequando-a ao
valor global  de cada  item, para  fins de  verificação pela
Administração, durante a execução do contrato, se os preços
faturados  estão  de  acordo  com  os  preços  ofertados  pela
contratada durante o procedimento licitatório.

7.6) Apresentar e disponibilizar a instalação, manutenção e
treinamento  ao  Contratante  de  sistema  (software)  com
detalhamento  capaz  de  identificar  todos  os  terminais
pertencentes  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas,
Capital e Interior do Estado, com a respectiva minutagem, taxas,
origem de chamada, destino de chamadas mês a mês.

8) DO REAJUSTE DAS TARIFAS

OS PREÇOS DAS TARIFAS TELEFÔNICAS SERÃO REAJUSTADOS CONFORME
DETERMINADO POR ATO LEGAL DO PODER CONCEDENTE.

9) DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1) A Gestão Contratual será realizada pela Seção de Gestão
de  Contratos  –  SEGEC,  sendo  a  execução dos  serviços
acompanhada e fiscalizada por Servidor(a) lotado (a) na Seção
de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, vinculada à
Secretaria  de  Administração,  permitida  a  contratação  de
terceiros  para  assisti-lo  e  subsidiá-lo  com  informações
pertinentes  a  essa  atribuição,  bem  como  na  elaboração  de
termos de referência, informações e pareceres técnicos.

9.2) As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a
competência  da  unidade  gestora,  deverão  ser  informadas  ao
Coordenador de Serviços Gerais e solicitada ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.

10.3) A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito
pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
durante o período de vigência do contrato, para representá-la
administrativamente sempre que for necessário.
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10) DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Caberá à Seção de Administração de Prédios e Veículos -
SAPEV,  por  intermédio  do  Fiscal  Técnico  da  contratação
designado para esse fim o encaminhamento à SEGEC  das faturas
correspondentes ao serviço telefônico prestado com o devido
ATESTO.

12) DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

A  ser  realizado  pela  unidade  competente  desta  Corte
Eleitoral.

13) DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro)
meses, com início a partir da sua assinatura, e eficácia
legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa
Oficial,  podendo  ser  prorrogada  por  iguais  e  sucessivos
períodos, conforme o disposto no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93, na redação dada pela Lei n.º 9.648/98.

Maceió-AL, 10 de janeiro de 2020.

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira
Estagiária SEGEC

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DAS LINHAS DIRETAS INSTALADAS NO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E NOS PRÉDIOS DOS CARTÓRIOS

ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO.

MUNICÍPIOMUNICÍPIO TERMINALTERMINAL ENDEREÇOENDEREÇO
QTEQTE DEDE

LINHASLINHAS
1 VIÇOSAVIÇOSA 3283-11923283-1192 RUARUA FREDERICOFREDERICO MAIA,MAIA, S/N,S/N, CENTROCENTRO 11

2 ATALAIAATALAIA 3264-13233264-1323
AVENIDAAVENIDA PEDROPEDRO PEREIRAPEREIRA ACIOLI,ACIOLI,

S/N.S/N.

BAIRROBAIRRO JOSÉJOSÉ PAULINOPAULINO

11

3 CORURIPECORURIPE 3273-12103273-1210

RUARUA C,C, N.ºN.º 167,167, CONJ.CONJ.

HABITACIONALHABITACIONAL RUBENSRUBENS WANDERLEY,WANDERLEY,

COMENDADORCOMENDADOR TÉRCIOTÉRCIO WANDERLEYWANDERLEY ––

COMENDADORCOMENDADOR

TÉRCIOTÉRCIO WANDERLEYWANDERLEY

11

4 PILARPILAR 3265-13753265-1375
PRAÇAPRAÇA MARECHALMARECHAL FLORIANOFLORIANO PEIXOTO,PEIXOTO,

337337 -- CENTROCENTRO
11

5 MURICIMURICI 3286-11873286-1187
RUARUA JOÃOJOÃO LOPESLOPES FERREIRA,FERREIRA, S/NS/N ––

CENTROCENTRO
11

6 PALMEIRAPALMEIRA DOSDOS ÍNDIOSÍNDIOS 3420-10103420-1010
PRAÇAPRAÇA DADA INDEPENDÊNCIA,INDEPENDÊNCIA, 252252 ––

CENTROCENTRO
11

7 PÃOPÃO DEDE AÇÚCARAÇÚCAR 3624-17553624-1755
AVENIDAAVENIDA FERREIRAFERREIRA DEDE NOVAES,NOVAES, 949949 ––

CENTROCENTRO
11

8
PASSOPASSO DEDE

CAMARAGIBECAMARAGIBE
3258-11413258-1141

RUARUA FRANCISCOFRANCISCO PIMENTEL,PIMENTEL, 38,38,

CENTROCENTRO
11

9 PENEDOPENEDO 3551-29903551-2990
RODOVIARODOVIA ENGENHEIROENGENHEIRO JOAQUIMJOAQUIM

GONÇALVES,GONÇALVES, 502502 –– SANTASANTA LUZIALUZIA
11

10 PORTOPORTO CALVOCALVO 3292-12153292-1215 RUARUA DADA JAQUEIRA,JAQUEIRA, 185,185, CENTROCENTRO 11

11

POSTOPOSTO DEDE 

ATENDIMENTOATENDIMENTO DEDE

MARAGOGIMARAGOGI

3296-13013296-1301 PRAÇAPRAÇA BATISTABATISTA ACIOLY,ACIOLY, 40,40, CENTROCENTRO 11

12 RIORIO LARGOLARGO 3261-12253261-1225

AVENIDAAVENIDA PRESIDENTEPRESIDENTE FERNANDOFERNANDO

COLLORCOLLOR DEDE MELLO,MELLO, 48,48, TABULEIROTABULEIRO DODO

PINTOPINTO

11

13 SÃOSÃO JOSÉJOSÉ DADA LAJELAJE 3285-12833285-1283
PRAÇAPRAÇA OSMANOSMAN COSTACOSTA PINO,PINO, S/N,S/N,

CENTROCENTRO
11

14

POSTOPOSTO DEDE

ATENDIMENTOATENDIMENTO DEDE

COLÔNIACOLÔNIA LEOPOLDINALEOPOLDINA

3255-11223255-1122
RUARUA SEVERINOSEVERINO FERREIRAFERREIRA DEDE LIMA,LIMA, 

09,09, CENTROCENTRO
11

15
SÃOSÃO LUÍSLUÍS DODO

QUITUNDEQUITUNDE
3254-11713254-1171

RUARUA COELHOCOELHO CAVALCANTE,CAVALCANTE, 73,73,

CENTROCENTRO
11

16
SÃOSÃO MIGUELMIGUEL DOSDOS

CAMPOSCAMPOS
3271-30303271-3030

RUARUA CEL.CEL. FRANCISCOFRANCISCO CAVALCANTE,CAVALCANTE,

51,51,  CENTROCENTRO
11

17 SANTANASANTANA DODO IPANEMAIPANEMA 3621-31393621-3139
AVENIDAAVENIDA PRESIDENTEPRESIDENTE DUTRA,DUTRA, N.ºN.º

385,385,

BR-316,BR-316, MONUMENTOMONUMENTO

11

18 TRAIPUTRAIPU 3536-11793536-1179
RUARUA ISMARISMAR DEDE GÓISGÓIS MONTEIRO,MONTEIRO, S/N,S/N,

CENTROCENTRO
11

19 UNIÃOUNIÃO DOSDOS PALMARESPALMARES 3281-17663281-1766
RUARUA MARECHALMARECHAL DEODORODEODORO DADA

FONSECA,FONSECA, 0101 -- CENTROCENTRO
11
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20 ARAPIRACAARAPIRACA (22ª(22ª ZE)ZE)
3522-13043522-1304 RUARUA GERVÁZIOGERVÁZIO DEDE OLIVEIRAOLIVEIRA LIMA,LIMA,

147,147, NOVONOVO HORIZONTEHORIZONTE
11

21 MARECHALMARECHAL DEODORODEODORO 3263-11913263-1191
RUARUA CAPITÃOCAPITÃO BERNARDINOBERNARDINO SOUTO,SOUTO,

225225 –– CENTROCENTRO
11

22 MATAMATA GRANDEGRANDE 3642-11253642-1125
PRAÇAPRAÇA CEL.CEL. JOSÉJOSÉ MALTAMALTA DEDE SÁ.SÁ. 1414 --

CENTROCENTRO
11

23 QUEBRANGULOQUEBRANGULO 3288-11683288-1168 RUARUA TREZETREZE DEDE JUNHO,JUNHO, 216,216, CENTROCENTRO 11

24 BATALHABATALHA 3531-13153531-1315 RUARUA 2222 DEDE DEZEMBRO,DEZEMBRO, 181181 –– CENTROCENTRO 11

25 MAJORMAJOR ISIDOROISIDORO 3424-12403424-1240

RUARUA PROFESSORAPROFESSORA MARIAMARIA JOSÉJOSÉ DEDE R.R.

BARROS,BARROS, S/N,S/N, FÓRUMFÓRUM ELEITORAL,ELEITORAL,

CENTROCENTRO

11

26 TEOTÔNIOTEOTÔNIO VILELAVILELA 3543-13253543-1325
RUARUA PEDROPEDRO CAVALCANTE,CAVALCANTE, 458458 --

CENTROCENTRO
11

27
PORTOPORTO REALREAL DODO

COLÉGIOCOLÉGIO
3553-11053553-1105

AV.AV. GOVERNADORGOVERNADOR MOACIRMOACIR ANDRADE,ANDRADE,

621,621, CENTROCENTRO
11

28

POSTOPOSTO DEDE

ATENDIMENTOATENDIMENTO DEDE

IGREJAIGREJA NOVANOVA

3554-12493554-1249 RUARUA DJALMADJALMA RAPOSO,RAPOSO, 53,53, CENTROCENTRO 11

29 ÁGUAÁGUA BRANCABRANCA 3644-12153644-1215
RUARUA CÔNEGOCÔNEGO NICODEMOS,NICODEMOS, 16,16,

CENTROCENTRO
11

30 DELMIRODELMIRO GOUVEIAGOUVEIA 3641-14703641-1470 RUARUA OLAVOOLAVO BILAC,BILAC, 318,318, CENTROCENTRO 11

31

POSTOPOSTO DEDE

ATENDIMENTOATENDIMENTO DEDE

PIRANHASPIRANHAS

3686-14213686-1421 RUARUA CAMPOCAMPO GRANDE,GRANDE, 60,60, XINGÓXINGÓ 11

32 GIRAUGIRAU DODO PONCIANOPONCIANO 3520-14033520-1403
AVENIDAAVENIDA PROGRESSO,PROGRESSO, 360,360,

PROGRESSOPROGRESSO
11

33 IGACIIGACI 3423-11223423-1122
RUARUA JURACYJURACY TENÓRIOTENÓRIO CAVALCANTE,CAVALCANTE,

53,53, CENTROCENTRO
11

34 CACIMBINHASCACIMBINHAS 3422-11613422-1161 RUARUA CLARINDOCLARINDO AMORIM,AMORIM, S/NS/N -- CENTROCENTRO 11

35 CAMPOCAMPO ALEGRALEGR 3275-11283275-1128
AVENIDAAVENIDA JOÃOJOÃO FERNANDESFERNANDES VIEIRA,VIEIRA,

495,495, CENTROCENTRO
11

36 BOCABOCA DADA MATAMATA 3279-13583279-1358 RUARUA LADISLAULADISLAU COIMBRA,COIMBRA, 128,128, CENTROCENTRO 11

37

POSTOPOSTO DEDE 

ATENDIMENTOATENDIMENTO DEDE

MARIBONDOMARIBONDO

3270-1120
RUARUA PADREPADRE ABELARDOABELARDO ROMEROROMERO 

PEREIRA,PEREIRA, S/N,S/N, CENTROCENTRO
1

38 SÃOSÃO SEBASTIÃOSEBASTIÃO 3542-12213542-1221
RUARUA VEREADORAVEREADORA MARIAMARIA JOSÉJOSÉ PEREIRAPEREIRA

PACHECO,PACHECO, 01,01, CENTROCENTRO
11

39 MARAVILHAMARAVILHA 3625-11353625-1135
RUARUA MANOELMANOEL MARTINSMARTINS LEMOS,LEMOS, 120120 --

CENTROCENTRO
11

40 SÃOSÃO JOSÉJOSÉ DADA TAPERATAPERA 3622-11463622-1146
AVENIDAAVENIDA MANOELMANOEL MARCIANO,MARCIANO, 418,418,

CENTROCENTRO
11

41 JOAQUIMJOAQUIM GOMESGOMES 3256-11343256-1134
PRAÇAPRAÇA LAURENTINOLAURENTINO GOMESGOMES DEDE

BARROS,BARROS, 02,02, CENTROCENTRO

11

42 ARAPIRACAARAPIRACA (55ª(55ª Z.E)Z.E) 3530-94323530-9432
RUARUA GERVÁZIOGERVÁZIO DEDE OLIVEIRAOLIVEIRA LIMA,LIMA,

147,147, NOVONOVO HORIZONTEHORIZONTE
11

43 MACEIÓMACEIÓ 3326-56303326-5630
CENTRALCENTRAL TELEFÔNICATELEFÔNICA –– TRE/ALTRE/AL -- RUARUA

ARISTEUARISTEU DEDE ANDRADE,ANDRADE, 377,377, FAROLFAROL
11

44 MACEIÓ 3221-3124
PORTARIA – ANTIGA SEDE DO TRE-AL

– 1
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PRAÇA SINIMBU. S/N, CENTRO

45 MACEIÓMACEIÓ 3221-84343221-8434

GABINETEGABINETE DADA OUVIDORIAOUVIDORIA ELEITORALELEITORAL ––

TRE/ALTRE/AL –– RUARUA ARISTEUARISTEU DEDE ANDRADE,ANDRADE,

377,377, FAROLFAROL

11

46 MACEIÓ 3221-5998
BIBLIOTECA/ARQUIVOBIBLIOTECA/ARQUIVO –– RUARUA ARISTEUARISTEU

DEDE ANDRADE,ANDRADE, 406,406, FAROLFAROL
1

47 MACEIÓMACEIÓ 3338-16553338-1655

CENTRALCENTRAL TELEFÔNICATELEFÔNICA –– FÓRUMFÓRUM

ELEITORALELEITORAL DEDE MACEIÓMACEIÓ –– AVENIDAAVENIDA

FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487, FAROLFAROL

11

48 MACEIÓMACEIÓ 3241-67303241-6730

(1ª ZE)

FÓRUMFÓRUM ELEITORALELEITORAL DADA CAPITALCAPITAL ––

AVENIDAAVENIDA FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487,

FAROLFAROL

11

49 MACEIÓMACEIÓ
3241-3312

(2ª ZE)

FÓRUMFÓRUM ELEITORALELEITORAL DADA CAPITALCAPITAL ––

AVENIDAAVENIDA FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487,

FAROLFAROL

11111

50 MACEIÓMACEIÓ
3338-1506

(3ª ZE)

FÓRUMFÓRUM ELEITORALELEITORAL DADA CAPITALCAPITAL ––

AVENIDAAVENIDA FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487,

FAROLFAROL

11

51 MACEIÓMACEIÓ
3338-1208

(33ª ZE)

FÓRUMFÓRUM ELEITORALELEITORAL DADA CAPITALCAPITAL ––

AVENIDAAVENIDA FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487, 

FAROLFAROL

11

52 MACEIÓMACEIÓ
3241-6018

(54ª ZE)

FÓRUMFÓRUM ELEITORALELEITORAL DADA CAPITALCAPITAL ––

AVENIDAAVENIDA FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487,

FAROLFAROL

11

53 MACEIÓMACEIÓ 3328-19473328-1947

SEÇÃOSEÇÃO DEDE ALMOXARIFADOALMOXARIFADO –– TRE/ALTRE/AL --

AVENIDAAVENIDA MENINOMENINO MARCELO,MARCELO, 7.200,7.200,

“D”“D” -- SERRARIASERRARIA

11

TOTALTOTAL 5353
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ANEXO II

PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, ESTIMADO EM MINUTOS, RELATIVAMENTE ÀS LIGAÇÕES

TELEFÔNICAS ORIGINADAS NO ESTADO DE ALAGOAS.

LOTE 01

ITEM 01 – Ligações fixo-fixo

Local de destino
das ligações

Quantidade de
minutos estimado

Alagoas (Estadual)- Todos os
municípios do Estado de 
Alagoas e Capital

285383

Rio de Janeiro 3154
Vitória 965
Salvador 1253
Aracaju 3212
Recife 11556
João Pessoa 2776
Natal 1764
Fortaleza 1700
Teresina 404
São Luís 598
Belém 1138
Macapá 800
Manaus 1232
Boa Vista 738
Belo Horizonte 1116
Brasília 25442
Cuiabá 40
Campo Grande 40
Goiânia 40
Palmas 216
Porto Velho 454
Rio Branco 1192
Porto Alegre 346
Florianópolis 303
Curitiba 324
São Paulo 2967
TOTAL ESTIMADO 349153
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ITEM 02 – Fixo-Móvel

Local de destino
das ligações

Quantidade de minutos
estimado

Todos os municípios 
do Estado de Alagoas
e Capital.

31873

Rio de Janeiro 350
Vitória 107
Salvador 139
Aracaju 356
Recife 1284
João Pessoa 308
Natal 196
Fortaleza 188
Teresina 44
São Luís 66
Belém 126
Macapá 88
Manaus 136
Boa Vista 82
Belo Horizonte 124
Brasília 4107
Cuiabá 8
Campo Grande 8
Goiânia 8
Palmas 24
Porto Velho 50
Rio Branco 132
Porto Alegre 38
Florianópolis 33
Curitiba 36
São Paulo 329
TOTAL 40240

Anexo TERMO DE REFERÊNCIA - SEGEC - DDD (0643384)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 22



ANEXO III

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS CONSTANTES DO PLANO BÁSICO OU
PLANO ALTERNATIVO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS, APRESENTADOS NA
FORMA  DO  ITEM  5.2  DO  PRESENTE  TERMO  DE  REFERÊNCIA,
REFERENTES ÀS LIGAÇÕES ORIGINADAS DE TELEFONES
FIXOS, conforme item I.

LOTE 01

ITEM 01 – Ligações Fixo-Fixo

QUANTIDADE DE MINUTOS
ESTIMADO PARA O
PERÍODO DE 12 MESES

PREÇO DA LIGAÇÃO POR 
MINUTO

VALOR TOTAL : PREÇO
x MINUTOS
= R$

349153 c/imposto: R$ c/imposto: R$

ITEM 02 – Ligações Fixo-Móvel

QUANTIDADE DE MINUTOS
ESTIMADO PARA O
PERÍODO DE 12 MESES

PREÇO DA LIGAÇÃO POR 
MINUTO

VALOR TOTAL : PREÇO
x MINUTOS
= R$

40240 C/imposto: R$ C/imposto: R$
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2020.
À
SAD
Assunto: Nova contratação. Serviços de

Telefonia (DDD)
VIGÊNCIA DA ATUAL CONTRATAÇÃO: ATÉ

09/04/2020.
 
 
Senhora Secretária, em exercício
 
Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria, nos

termos do quanto estabelecido através da Instrução
Normativa nº 05/2017, bem como no Documento de
Formalização da Demanda (0643161) os seguintes
documentos necessários à nova contratação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), de Longa Distância
Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo-móvel):

 
 
1. Estudos Preliminares: 0643359;
2. Gerenciamento dos Riscos: 0643364;
3. Termo de Referência SEGEC (DDD): 0643384
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 10/01/2020, às 12:57, 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
0643389 e o código CRC 7CFE92DA.

0000194-95.2020.6.02.8000 0643389v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2020.
À SEIC para levantar junto às operadoras de

telefonia os preços praticados para execução dos serviços
solicitados nos termos doa anexos (0643161), anotando
eventuais informações adicionais registradas pelas empresas
para melhorar a execução dos serviços, observando a
tecnologia empregada, o custo da execução e planos e
projetos que poderão ser empregados ou implementados por
este Tribunal, com vista à consecução do objeto; atentando-
se, contudo, para a equação qualidade, custo e benefícios
para a Administração e para os usuários dos serviços
eleitorais.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/01/2020, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645118 e o código CRC BECCA604.

0000194-95.2020.6.02.8000 0645118v1
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E-mail - 0645864

Data de Envio: 
  20/01/2020 17:26:03

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

Para (com cópia oculta):
    aline.asouza@telefonica.com
    camilla.ramos@embratel.com.br
    MARIOL@embratel.com.br
    kildar@embratel.com.br
    luizclc@embratel.com.br
    atendimento@timenordeste.com.br
    manoel.silva@claro.com.br
    ps@oi.net.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC), de Longa Distância Nacional - DDD (fixo/fixo e fixo/móvel).

Solicitamos cotação, conforme quantitativos, condições e especificações previstos no termo de referência
e seus Anexos, especificamente de acordo o perfil de tráfego anual e planilha de formação de preços
(Anexos I, II e III).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, por gentileza, informar 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: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira:07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexos:
    Anexo_0643384_Termo_de_Referencia__Contrato_DDD_Exercicio_2020_definitivo.pdf
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De: Paulo Sergio Alves De Moraes <ps@oi.net.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 21/01/2020 08:51 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

recebido

Paulo Sergio Alves De Moraes
Vendas Corp. Gf Legislativo/Judiciario
Diretoria Clientes Corporativos - DF
(85) 988260259
ps@oi.net.br
Endereço: Av. Santos Dumont, 6355 - 2º andar - Bairro Papicu - Fortaleza - CE - CEP
60175-053

A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 17:26
Assunto: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para a prestação do
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), de Longa Distância Nacional - DDD (fixo/fixo e
fixo/móvel).

Solicitamos cotação, conforme quantitativos, condições e especificações previstos no
termo de referência e seus Anexos, especificamente de acordo o perfil de tráfego anual e
planilha de formação de preços (Anexos I, II e III).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, por gentileza, informar 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: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira:07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de
carater confidencial, nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce
nao e o destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso,
divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem
por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida
apague-a.

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=SHATPO...
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De: Paulo Sergio Alves De Moraes <ps@oi.net.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 21/01/2020 09:31 AM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Ana, bom dia!

Segue proposta em anexo, conforme pedido.

Ats,

Paulo Sergio Alves De Moraes
Vendas Corp. Gf Legislativo/Judiciario
Diretoria Clientes Corporativos - DF
(85) 988260259
ps@oi.net.br
Endereço: Av. Santos Dumont, 6355 - 2º andar - Bairro Papicu - Fortaleza - CE - CEP
60175-053

A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada em: segunda-
feira, 20 de janeiro de 2020 17:26
Assunto: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para a prestação do
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), de Longa Distância Nacional - DDD (fixo/fixo e
fixo/móvel).

Solicitamos cotação, conforme quantitativos, condições e especificações previstos no
termo de referência e seus Anexos, especificamente de acordo o perfil de tráfego anual e
planilha de formação de preços (Anexos I, II e III).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, por gentileza, informar 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: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira:07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de
carater confidencial, nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce
nao e o destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso,
divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem
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por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida
apague-a.

Anexados:

Arquivo: Proposta_TRE-AL_LDN.pdf Tamanho: 720k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 

A/C da Sra. Ana Paula Gomes Silva 

 

 Prezada Senhora, 

 Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a Prestação do SERVIÇO 

TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), de Longa Distância Nacional – DDD (fixo-fixo e 

fixo-móvel), conforme abaixo: 

 

ITEM 01 – Ligações Fixo-Fixo 
 QUANTIDADE DE MINUTOS 

ESTIMADO PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES 

PREÇO DA LIGAÇÃO 
POR RMINUTO 

VALOR TOTAL : PREÇO x 
MINUTOS = R$ 

349153 
c/imposto: R$ c/imposto: R$ 

R$ 0,80 R$ 279.322,40 

   

   ITEM 02 – Ligações Fixo-Móvel 
 QUANTIDADE DE MINUTOS 

ESTIMADO PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES 

PREÇO DA LIGAÇÃO 
POR RMINUTO 

VALOR TOTAL : PREÇO x 
MINUTOS = R$ 

40240 
c/imposto: R$ c/imposto: R$ 

R$ 1,83 R$ 73.639,20 

 

*No preço estão computadas todas as despesas tais como: os custos operacionais, tributos, encargos sociais, taxas e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nos preços das tarifas; 

 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação; 

 

Dados da Empresa: 
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Brasília, 21 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, 
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E-mail - 0649119

Data de Envio: 
  28/01/2020 16:48:18

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

Para (com cópia oculta):
    aline.asouza@telefonica.com
    camilla.ramos@embratel.com.br
    MARIOL@embratel.com.br
    kildar@embratel.com.br
    luizclc@embratel.com.br
    atendimento@timenordeste.com.br
    manoel.silva@claro.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para o serviço de telefonia, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC), de Longa Distância Nacional - DDD (fixo/fixo e fixo/móvel).

Solicitamos cotação, conforme quantitativos, condições e especificações previstos no termo de referência
e seus Anexos, especificamente de acordo o perfil de tráfego anual e planilha de formação de preços
(Anexos I, II e III).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, por gentileza, informar 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: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira:07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexos:
    Anexo_0643384_Termo_de_Referencia__Contrato_DDD_Exercicio_2020_definitivo.pdf
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De: "Aline  De Alcantara Souza" <aline.asouza@telefonica.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 28/01/2020 10:43 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Prezada Ana Paula,

Bom dia!

Só participamos de licitação de DDD quando feita junto com o Lote do
Link E1.

Atenciosamente,

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

Mensagem Confidencial
Conforme disposto na Política de Classificação das Informações da
Vivo, as informações existentes nesta mensagem foram classificadas
como CONFIDENCIAIS e são para conhecimento e uso específico dos seus
destinatários, sendo seu sigilo protegido por lei e seu uso regulado
pelas políticas internas da Vivo. Caso não seja destinatário da mesma,
saiba que a leitura, cópia e/ou divulgação por sua parte são indevidas
e terminantemente proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem
indevidamente, solicita-se a devolução da mesma para o remetente
informando o recebimento indevido. Caso seja o destinatário da mesma,
lembramos da sua responsabilidade no tratamento das informações
confidenciais, desde sua criação, manipulação, divulgação até seu
correto descarte, previstos na Política acima citada.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 17:26
Assunto: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD.
TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa
para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), de Longa
Distância Nacional - DDD (fixo/fixo e fixo/móvel).

Solicitamos cotação, conforme quantitativos, condições e
especificações previstos no termo de referência e seus Anexos,

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=X1BIU...
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especificamente de acordo o perfil de tráfego anual e planilha de
formação de preços (Anexos I, II e III).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, por gentileza,
informar 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: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira:07:30 às
13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

________________________________

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

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

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu
destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é
para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa
senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura,
utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida
em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro,
rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e
proceda a sua destruição
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De: "Aline  De Alcantara Souza" <aline.asouza@telefonica.com>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 29/01/2020 02:33 PM
Assunto: RES: [seic] RES: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância   Nacional. DDD.
TRE-AL

Boa tarde!

Nós só conseguimos faturar ligações DDD em lote único com link E1. Quando a licitação é separada não
par cipamos porque se o vencedor do Lote 01 for outra operadora não tenho como faturar. No caso do TRE o link
E1 atualmente é nosso, mas em contrato dis nto, por isso, também não par cipamos porque pode ocorrer de
perdermos a próxima licitação e não conseguirmos faturar o contrato do DDD em link de outra operadora.

Atenciosamente,

Aline de Alcântara Souza
Gerente de Negócios – Especialista Governo
Diretoria de Governo | Gerencia Governo FSP
Av. Barão de Maruim, 304. Centro.
CEP 49010-340 | Aracaju -SE
Tel + 55 79 998896939 / 79 3021-8074 /79 3021-8057 
aline.asouza@telefonica.com
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br

Mensagem Confidencial
Conforme disposto na Política de Classificação das Informações da Vivo, as informações existentes nesta mensagem foram
classificadas como CONFIDENCIAIS e são para conhecimento e uso específico dos seus destinatários, sendo seu sigilo
protegido por lei e seu uso regulado pelas políticas internas da Vivo. Caso não seja destinatário da mesma, saiba que a
leitura, cópia e/ou divulgação por sua parte são indevidas e terminantemente proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem
indevidamente, solicita-se a devolução da mesma para o remetente informando o recebimento indevido. Caso seja o
destinatário da mesma, lembramos da sua responsabilidade no tratamento das informações confidenciais, desde sua criação,
manipulação, divulgação até seu correto descarte, previstos na Política acima citada.

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 14:25
Para: Aline De Alcantara Souza <aline.asouza@telefonica.com>
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Boa tarde Aline!

Você poderia esclarecer melhor a questão de ser junto com o lote do link E1, por favor? Muito 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 2122-7712/7711

From: "Aline  De Alcantara Souza" <aline.asouza@telefonica.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
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Date: Wed, 29 Jan 2020 01:43:01 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Prezada Ana Paula,

Bom dia!

Só participamos de licitação de DDD quando feita junto com o Lote do Link E1.

Atenciosamente,

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

Mensagem Confidencial
Conforme disposto na Política de Classificação das Informações da Vivo, as
informações existentes nesta mensagem foram classificadas como CONFIDENCIAIS e são
para conhecimento e uso específico dos seus destinatários, sendo seu sigilo
protegido por lei e seu uso regulado pelas políticas internas da Vivo. Caso não
seja destinatário da mesma, saiba que a leitura, cópia e/ou divulgação por sua
parte são indevidas e terminantemente proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem
indevidamente, solicita-se a devolução da mesma para o remetente informando o
recebimento indevido. Caso seja o destinatário da mesma, lembramos da sua
responsabilidade no tratamento das informações confidenciais, desde sua criação,
manipulação, divulgação até seu correto descarte, previstos na Política acima
citada.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 17:26
Assunto: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para a
prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), de Longa Distância Nacional -
DDD (fixo/fixo e fixo/móvel).

Solicitamos cotação, conforme quantitativos, condições e especificações previstos
no termo de referência e seus Anexos, especificamente de acordo o perfil de tráfego
anual e planilha de formação de preços (Anexos I, II e III).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, por gentileza, informar 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
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Horário Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira:07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

________________________________

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

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

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

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

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

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da
pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por
esta mesma via e proceda a sua destruição
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E-mail - 0651569

Data de Envio: 
  03/02/2020 14:45:12

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

Para (com cópia oculta):
    camilla.ramos@embratel.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezada Camilla,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, reencaminho pedido de cotação para o serviço de telefonia,
conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC), de Longa Distância Nacional - DDD (fixo/fixo e fixo/móvel).

Solicitamos cotação, conforme quantitativos, condições e especificações previstos no termo de referência
e seus Anexos, especificamente de acordo o perfil de tráfego anual e planilha de formação de preços
(Anexos I, II e III).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, por gentileza, informar 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: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira:07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexos:
    Anexo_0643384_Termo_de_Referencia__Contrato_DDD_Exercicio_2020_definitivo.pdf
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E-mail - 0653522

Data de Envio: 
  06/02/2020 14:49:35

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

Para:
    camilla.ramos@embratel.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Mensagem: 
  Boa tarde Camilla,

Reitero o pedido, por gentileza, sobre um retorno a respeito da cotação do serviço de telefonia, conforme
conversamos ontem à tarde.

Muito obrigada.

Ana Silva.
TRE-AL - SEIC - 82 2122-7712

Prezada Camilla,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, reencaminho pedido de cotação para o serviço de telefonia,
conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC), de Longa Distância Nacional - DDD (fixo/fixo e fixo/móvel).

Solicitamos cotação, conforme quantitativos, condições e especificações previstos no termo de referência
e seus Anexos, especificamente de acordo o perfil de tráfego anual e planilha de formação de preços
(Anexos I, II e III).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, por gentileza, informar 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: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira:07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexos:
    Anexo_0643384_Termo_de_Referencia__Contrato_DDD_Exercicio_2020_definitivo.pdf
    E_mail_0651569.html
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De: CAMILLA SOUTO BARBOSA S RAMOS CAMILLS <CAMILLA.RAMOS@embratel.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 06/02/2020 03:51 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Ana,
Boa tarde!

               Nós não fornecemos linhas individuas, vejo que trata-se de lote único onde cada região terá apenas 1 linhas. Caso queira cotar
apenas o link E1, conseguimos atender.

Atenciosamente,

Camilla Souto Barbosa Siqueira Ramos
UNIDADE DE NEGÓCIO

DIRETORIA EXECUTIVA DE MERCADO CORPORATIVO GOVERNO
T.: 55 21 81 2121-3516 C.: 55 21 81 98911-3536
camilla.ramos@embratel.com.br
www.claro.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 14:50
Para: CAMILLA SOUTO BARBOSA S RAMOS CAMILLS <CAMILLA.RAMOS@embratel.com.br>
Assunto: Solicitação. Cotação. STFC. Longa Distância Nacional. DDD. TRE-AL

Boa tarde Camilla,

Reitero o pedido, por gentileza, sobre um retorno a respeito da cotação do serviço de telefonia, conforme conversamos ontem à tarde.

Muito obrigada.

Ana Silva.
TRE-AL - SEIC - 82 2122-7712

Prezada Camilla,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, reencaminho pedido de cotação para o serviço de telefonia, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), de Longa
Distância Nacional - DDD (fixo/fixo e fixo/móvel).

Solicitamos cotação, conforme quantitativos, condições e especificações previstos no termo de referência e seus Anexos, especificamente de
acordo o perfil de tráfego anual e planilha de formação de preços (Anexos I, II e III).

Na impossibilidade de atender ao termo de referência, por gentileza, informar 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: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira:07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

________________________________

*** Disclaimer Claro Brasil *** Este e-mail e seus anexos são para uso exclusivo do destinatário e podem conter informações confidenciais e/ou
legalmente privilegiadas. Não podem ser parcial ou totalmente reproduzidos sem o consentimento do autor. Qualquer divulgação ou uso não
autorizado deste e-mail ou seus anexos é proibida. Se você receber esse e-mail por engano, por favor, notifique o remetente e apague-o
imediatamente. A Claro Brasil, no exercício do seu poder de direção, conforme disposto na legislação trabalhista em vigor, reserva-se o direito
de monitorar e auditar o envio e recebimento de mensagens por correio eletrônico. Todas as informações são de propriedade da Claro Brasil,
estando vetado o seu uso para fins que não atendam aos interesses da Empresa.

This e-mail and its attachments are for the sole use of the addressee and may contain information which is confidential and/or legally
privileged. Should not be partly or wholly reproduced without consent of the owner. Any unauthorized use of disclosure of this e-mail or its
attachments is prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately delete it and notify the sender by return e-mail. Claro
Brasil, in the exercise of its power of direction, in accordance with current labor legislation, reserves the right to monitor and audit the
sending and receiving of messages by electronic mail. All information is the property of Claro Brasil, being prohibited its use for purposes
that do not meet the interests of the Company.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
Prezada chefe,
 
Considerando nossa conversa nesta seção e

vislumbrando a orientação GSAD 0645118, juntamos o último
aditivo no contrato, 0645118.

Assim sendo, segue para análise e ajuste do termo
de referência, se for o caso, em tempo que estamos
disponíveis a necessárias observações.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/02/2020, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654150 e o código CRC 23B3CF28.

0000194-95.2020.6.02.8000 0654150v1
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07/02/2020 Preços de celular, telefonia fixa e banda larga caíram em cinco anos no Brasil - TELETIME News

https://teletime.com.br/26/09/2018/precos-de-celular-telefonia-fixa-e-banda-larga-cairam-em-cinco-anos-no-brasil/ 1/2

Preços de celular, telefonia �xa e banda larga
caíram em cinco anos no Brasil

Os preços dos serviços móvel, de banda larga fixa e de telefonia fixa apresentaram
queda em cinco anos, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de
Telecomunicações (Telebrasil) divulgado nesta quarta-feira 26. Em destaque está o
minuto da telefonia celular, que caiu 43% entre 2013 e 2017, saindo de R$ 0,15 para R$
0,09. Em julho de 2018, a média da tarifa mostrou nova redução, chegando a R$ 0,08.

Por sua vez, a telefonia fixa apresentou queda de 15% no preço, e a banda larga fixa
teve o valor médio mensal por megabit reduzido em 44%, passando de R$ 8,21 para R$
4,62, de acordo com a Telebrasil citando dados da Anatel. "Essa queda é fruto de uma
intensa competição entre as empresas e elevados investimentos feitos pelo setor de
telecomunicações, de cerca de R$ 28 bilhões ao ano, que permitiram a expansão das
redes e a possibilidade de acesso a um número cada vez maior de brasileiros", afirma a
associação em comunicado.

A entidade compara com outros serviços como correios, gás de bujão, água e esgoto e
energia elétrica, destacando a queda do minuto do celular, afirmando que a maioria
cresceu acima de 50% no mesmo período, sem considerar o recente reajuste de 30% da
tarifa da eletricidade que será aplicado ainda neste ano. A inflação, segundo o Índice de
Preços ao Consumidor (IPCA), foi de 36% nesses cinco anos.

Mesmo com a redução de preço, a Telebrasil ressalta que ainda parcela da população de
renda mais baixa e de áreas remotas que não conta com acesso aos serviços de
telecomunicações. Um dos motivos para isso é a carga tributária, que representa metade
da conta, diz a associação. Sugere que o setor passe a ser prioridade nas políticas
públicas, incluindo a utilização dos fundos setoriais como o Fust na expansão dos
serviços e na universalização. "O país precisa, neste momento, retomar sua capacidade

Por  Bruno do Amaral  - 26/09/18, 17:22

Foto: rawpixel.com / Pexels
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07/02/2020 Preços de celular, telefonia fixa e banda larga caíram em cinco anos no Brasil - TELETIME News
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produtiva e competitiva e as telecomunicações, por sua essencialidade e
transversalidade, pode ser o motor desse desenvolvimento econômico e da geração de
renda."

Bruno do Amaral

Editor adjunto
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ESTUDOS PRELIMINARES E 
GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TELEFÔNICO  FIXO  COMUTADO  (STFC),
de Longa Distância Nacional –  DDD
(fixo-fixo e fixo-móvel)

Prazo de execução: 24 meses, prorrogáveis

 
Processo Administrativo: SEI! 0000194-95.2020.6.02.8000
Área Demandante: COSEG

MACEIÓ/ 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS COORDENADORIA DE SERVIÇOS 
GERAIS

SEÇÃO  DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGECSEÇÃO  DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC
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INTRODUÇÃO

Com o advento da Instrução Normativa 05,  de 26 de maio de 2017,  a Secretaria  de
Gestão  do  Ministério  só  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  definiu  regras  na
instrução  processual  para  contratações  de  serviços  para  a  realização  de  tarefas
executivas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública.

Neste  contexto,  o  presente  documento  apresenta  apenas o  conteúdo  obrigatório  dos
estudos  preliminares,  com  as  etapas  previstas  no  art.  24,  §  2º,  e  faz o  estudo  de
gerenciamento de riscos, materializado no mapa de riscos, conforme art. 26 da referida
instrução, observados os demais parágrafos.

ETAPA 1: ESTUDOS PRELIMINARES DE CONTRATAÇÃO

I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A comunicação diária entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, demais Regionais,
TSE, outros Tribunais e suas unidades cartorárias é essencial para o cumprimento das
metas e objetivos da entidade.
Como benefício direto temos a obtenção da redução das tarifas telefônicas por meio de
possibilidade de escolha de proposta mais vantajosa para o Tribunal.  Como benefício
indireto  temos a agilidade na efetivação das ligações locais,  interurbanas nacionais  e
internacionais. 
Com  a  presente  contratação  é  possível  realizar  de  forma  ágil  e  eficaz  as  ligações
telefônicas com redução dos custos por meio de tarifas diferenciadas.
Os itens serão agrupados no mesmo lote para que os serviços objetos da contratação
sejam prestados de forma unificada por uma mesma empresa.

II –  ESTIMATIVA  DAS  QUANTIDADES,  ACOMPANHADAS  DAS  MEMÓRIAS  DE
CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

Para dimensionar, de forma mais aproximada, a quantidade do serviço que se pretende
contratar é necessária uma análise histórica de sua execução, para, só então, realizar
uma projeção de estimativa para o futuro.

Nos  últimos  5  (cinco)  anos,  com  o  aumento  da  telcnologia,  o  mercado  apresentou
considerável redução dos preços, de acordo com levantamento da Associação Brasileira
de  Telecomunicações  (Telebrasil),  merecendo  destaque  para  o  minuto  da  telefonia
celular, que caiu 43% entre 2013 e 2017, saindo de R$ 0,15 para R$ 0,09. Em julho de
2018, a média da tarifa mostrou nova redução, chegando a R$ 0,08.

Por sua vez, a telefonia fixa apresentou queda de 15% no preço, e a banda larga fixa teve
o valor médio mensal por megabit reduzido em 44%, passando de R$ 8,21 para R$ 4,62,
de acordo com a Telebrasil citando dados da Anatel. 

"Essa queda é fruto de uma intensa competição entre as empresas
e elevados investimentos feitos pelo setor de telecomunicações, de
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cerca de R$ 28 bilhões ao ano,  que permitiram a expansão das
redes e a possibilidade de acesso a um número cada vez maior de
brasileiros", afirma a associação em comunicado. 
Fonte:https://teletime.com.br/26/09/2018/precos-de-celular-
telefonia-fixa-e-banda-larga-cairam-em-cinco-anos-no-brasil/ 

Além disso, o crescimento da telefonia móvel  também proporcionou queda na quantidade
de telefones fixos.

Apesar dessa realidade, a contratação em análise, não teve o condão de acompanhar o
mercado, mostrando-se em total desconformidade com a realidade vivenciada por este
Regional, uma vez que a referida queda nos preços, deveria impulsionar uma significativa
redução redução no valor geral da contratação.

Dispomos dos seguintes dados:

Em 2015, estimou-se a seguinte execução para a contratação:

Localidade Minutos  Fixo-Fixo Minutos Fixo-Móvel

Alagoas (Estadual)- Todos 
os municípios do Estado de 
Alagoas e Capital 

285383 31873

Rio de Janeiro 3154 350

Vitória 965 107

Salvador 1253 139

Aracaju 3212 356

Recife 11556 1284

João Pessoa 2776 308

Natal 1764 196

Fortaleza 1700 188

Teresina 404 44

São Luís 598 66

Belém 1138 126

Macapá 800 88

Manaus 1232 136
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Boa Vista 738 82

Belo Horizonte 1116 124

Brasília 25442 4107

Cuiabá 40 8

Campo Grande 40 8

Goiânia 40 8

Palmas 216 24

Porto Velho 454 50

Rio Branco 1192 132

Porto Alegre 346 38

Florianópolis 303 33

Curitiba 324 36

São Paulo 2967 329

Total de Minutos 349153 40.240

Resumidamente, estinou-se a utilização de 349.153 minutos de ligação fixo-fixo e 40.240
minutos de ligação fixo-móvel.

Ocorre  que,  como  dito  alhures,  com  base  nos  dados  da  Associação  Brasileira  de
Telecomunicações (Telebrasil) e do IBGE a  banda larga fixa teve o valor médio mensal
por  megabit  reduzido  em  44%,  passando  de  R$  8,21  para  R$  4,62,  situação  que
certamente  promove  um considerável  impacto  em nossa contratação,  como mostra  o
comparativo de contas pagas, vejamos:

Ano Gasto
aproximado/ano
– considerando a
média trimestral

Média
Trimestral

Fonte de
Pesquisa

2016 R$ 23.560,80 R$  1.963,40 RPNP -1.
Gestão do
Contrato -
0194526
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2017 R$ 5.598,60 R$ 466,55 Notas Técnicas
de Outubro,
Novembro,

Dezembro/201
7 – eventos
0336641,
0309299,
0322232

2018 R$   11.502,00 R$ 958,50 RPNP -1.
Gestão do
Contrato -
0480399

2019 R$ 2.326,20 R$  193,85 RPNP -1.
Gestão do
Contrato -
0635156

A análise da planilha acima demonstra que em anos eleitorais (2016 e 2018) o impacto é
bem maior que em anos não-eleitorais (2017 e 2019). Vê-se que a redução do consumo,
salvo em anos eleitorais, torna-se realidade ao longo da contratação.

Merece considerar, ainda, que entre 2018 e 2019, através do Rezoneamento das Zonas
Eleitorais do Estado de Alagoas, operou-se uma redução do número de linhas utilizadas
por este Regional, passando de 64 (sessenta e quatro) para 53 (cinquenta e três) linhas,
redução de cerca de 10% do total utilizado.

Dessa forma, levanto em consideração todas as nuances acima realatadas, temos como
necessária à presente contratação os seguintes quantitativos:

Localidade Minutos  Fixo-Fixo Minutos Fixo-Móvel

Alagoas (Estadual)- Todos os 
municípios do Estado de 
Alagoas e Capital 

142.692 15937

Rio de Janeiro 1.577 175

Vitória 483 54

Salvador 627 70

Aracaju 1.606 178

Recife 5.778 642

5
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João Pessoa 1.388 154

Natal 882 98

Fortaleza 850 94

Teresina 202 22

São Luís 299 33

Belém 569 63

Macapá 400 44

Manaus 616 68

Boa Vista 369 41

Belo Horizonte 558 62

Brasília 12.721 2054

Cuiabá 20 4

Campo Grande 20 4

Goiânia 20 4

Palmas 108 12

Porto Velho 227 25

Rio Branco 596 66

Porto Alegre 173 19

Florianópolis 152 17

Curitiba 162 18

São Paulo 1.484 165

Total de Minutos 174.577 20.120

VI – ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

6
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A SEIC realizará  pesquisa  de  preços  em  conformidade  com o  previsto  na  Instrução
Normativa nº 05/2014, que subsidiará a realização do processo licitatório.

Atualmente o TRE/AL possui contrato firmado com a empresa TELEMAR NORTE/LESTE
S/A, com valor mensal estimado de R$ 193,85 (cento e noventa e três reais e oitenta e
cinco centavos), com custo anual de aproximadamente R$ 2.326,20 (dois mil trezentos e
vente e seis reais e vinte centavos), tomando como base o ano de 2019.

No que tange aos valores atualmente pagos,  apuramos,  com fundamento nos últimos
faturamentos (2019), a seguinte estimativa de valor por minuto:

Tipo de Serviço Valor do Minuto

Ligação fixo-fixo R$ 0,09

Ligação fixo-móvel R$ 0,68

Considerando os valores acima estimados e sua correlação com a planilha do item II -
ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO
E  DOS  DOCUMENTOS  QUE  LHE  DÃO  SUPORTE,  estima-se  para  a  contratação
pretendida os seguintes valores:

Tipo de
Serviço

Valor do
Minuto

Total a contratar
(em minutos) 

24 meses

Valor estimado
para a

contratação

24 meses

Ligação fixo-
fixo

R$ 0,09 174.577 R$ 15.837,95

Ligação fixo-
móvel

R$ 0,68 20.120 R$   13.741,00

Total estimado para 24
meses

194.697 R$  29.578,95

VIII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) NA SOLUÇÃO QUANDO
NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO.
Considerando  as  características  dos  serviços  a  serem  contratados  não  haverá
parcelamento ou individualização da solução.

XII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Declara esta SEGEC que a contratação pretendida é viável, uma vez que indispensável
para este  TRE/AL realizar  de forma ágil  e  eficaz as ligações telefônicas  interurbanas
(DDD).
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ETAPA 2: GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim  como  toda  contratação,  vislumbram-se  alguns  riscos  em  curso  na  presente
contratação.  Não  incluem-se,  neste  mapa  de  riscos,  aqueles  voltados  à  gestão  do
contrato  e  execução  dos  serviços,  mas  apenas  os  que  se  referem ao  processo  que
permeia até a formalização da contratação.
Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa
de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto,
são  ações  a  serem  tomadas  na  ocasião  dos  danos  começarem  a  ocorrer  com  a
materialização dos riscos previstos.

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária
Probabilidade:    ( X ) Baixa                 (   ) Média                 (   ) Alta

Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 (  X ) Alta
Dano

Impossibilidade de utilização dos serviços de telefonia fixa pelo TRE/AL

Ação Preventiva Responsável
Buscar base no Planejamento Estratégico do TRE/AL  Secretaria de Administração

Ação de Contingência Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no
orçamento anual, juntamente com revisão da
necessidade imediata dos itens demandados

Secretaria de Administração

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços
Probabilidade:    ( x ) Baixa                 (    ) Média                 (   ) Alta

Impacto:    (    ) Baixa                 (    ) Média                 ( x ) Alta
Dano

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades
institucionais.

Ação Preventiva Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da
contratada e forma de prestação do serviço.

Seção de Licitação e Contratos

Ação de Contingência Responsável
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a

vantajosidade na rescisão contratual e abertura de
novo processo licitatório.

Fiscalização e Gestão
Contratual

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação
8
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Probabilidade:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 (  X ) Alta
Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 ( X ) Alta

Dano
Não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ação Preventiva Responsável
Esforço em conjunto das áreas envolvidas no

processo de contratação
Secretaria de Administração em
conjunto com unidades por onde

tramitará o procedimento

Ação de Contingência Responsável
Renovação excepcional do atual contrato em vigor,

até que se conclua a nova contratação
SAD (COSEG/SEGEC)

ALTA         

RISCO 03

MÉDIA        

BAIXA        

RISCO 01
RISCO 02
RISCO 04

BAIXA MÉDIA ALTA

GRAVIDADE /IMPACTO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira
Estagiária SEGEC

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – DDD

1) DAS DEFINIÇÕES:

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de
Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado,  devem  ser  consideradas
algumas definições importantes, tais quais:

1.1) SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – definido no
Plano Geral de Outorga como o serviço de telecomunicações
que,  por  meio  da  transmissão  de  voz  e  de  outros  sinais,
destina-se  à  comunicação  entre  pontos  fixos  determinados,
utilizando processos de telefonia;

1.2) REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral
de Outorgas – PGO, aprovado pelo Decreto n. 2.534, de 02 de
abril de 1998;

1.3) SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo
Plano  Geral  de  Outorgas,  constituída  de  Estados  e/ou
Municípios;

1.4) SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTRA-REGIONAL – modalidade
do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, cujas chamadas
são originadas e terminadas num mesmo setor ou entre setores
de uma mesma região, definida pelo Plano Geral de Outorgas –
PGO;

1.5) SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTER-REGIONAL – modalidade
do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, cujas chamadas
são originadas e terminadas entre regiões distintas, dentre
aquelas definidas pelo Plano Geral de Outorgas – PGO;

1.6) PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio
mensal  estimado,  em  minutos,  de  ligações  telefônicas
efetuadas, em função do horário e das localidades de destino
de maior ocorrência;
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1.7) PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições
de prestação do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do
direito  de  uso,  utilização  de  serviços  eventuais  e
suplementares  a  eles  inerentes,  as  tarifas  ou  preços
associados,  seus  valores  e  as  regras  e  critérios  de
aplicação;

1.8) PLANO  BÁSICO  DE  SERVIÇOS  –  entendido  como  Plano  de
Serviço de oferta obrigatória e não discriminatória a todos
os Usuários ou interessados no STFC registrado na ANATEL;

1.9) PLANO  ALTERNATIVO  DE  SERVIÇOS  –  entendido  como  plano
opcional ao plano básico de serviços, sendo de estruturas de
preços definidas pela prestadora, visando a melhor adequação
da prestação do serviço para atendimento do mercado;

1.10) USUÁRIO  -  pessoa  que  se  utiliza  do  serviço
telefônico fixo comutado independentemente de assinatura ou
inscrição junto à prestadora do serviço;

1.11) TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão
licitador;

1.12) LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos
constitutivos/anexos;

1.13) LICITANTE  VENCEDORA  -  pessoa  jurídica  habilitada  no
procedimento  licitatório  e  detentora  da  proposta  mais
vantajosa, a quem for adjudicado o objeto, por item desta
licitação.

2) DO OBJETO

Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), de
Longa Distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo-móvel),
relacionados nos itens a seguir:

2.1 – Tipo de linha / Descrição

Número da Linha Descrição e Local de Instalação
01 – 82- 2122-7700 –
tronco digital

Entroncamento  digital  bidirecional
E1 dotado de 30 linhas através de
circuito bidirecional com feixe de
2M  distribuídos  para  150  ramais
digitais,  com  plano  de  numeração
DDR,  gerenciados  por  uma  Central
Telefônica  Digital,  marca  UNIFY.
Modelo  Openscape  X,  com
possibilidade de expansão.

02 – 53 linhas analógicas Com possibilidade de expansão.

Termo de Referência TELEFONIA FIXA - STFC DDD (0654424)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 56



2.1.1) – ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA

Central  Telefônica  Digital  marca  UNIFY.  Modelo
Openscape  X,  com  capacidade  final  de  192  portas  com  a
seguinte  configuração ATUAL:  Feixe –  E1 (30  canais) –  03
cinquentenas (150 ramais)- Linhas Digitais (2122-7650 a 2122-
7799), 01 TRONCO ANALÓGICO, além do monofone convencional;
sistema de tarifação e bilhetagem.

2.1.2 – Definição do Lote Único, itens 01 e 02, ligações de
fixo para fixo e de fixo para móvel:

Serviço Telefônico Fixo Comutado de longa distância
definida pelo Plano Geral de Outorgas – PGO, assim entendidas
as ligações oriundas da Sede do Tribunal Regional Eleitoral
de  Alagoas,  situado  à  Avenida  Aristeu  de  Andrade,  nº377,
Farol,  Maceió-Alagoas,  para  as  Capitais dos  Estados  da
Federação,  bem  como  ligações  oriundas  dos  Cartórios  do
Interior do Estado para a Sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, bem como para os demais Estados da Federação.

3) DO PERFIL DE TRÁFEGO

O  perfil  de  tráfego  das  ligações  telefônicas
efetuadas,  (Anexo  II),  servirá  tão-somente  de  subsídio  às
licitantes  na  formulação  das  propostas  e  na  indicação  do
percentual de desconto e, a CPL, na análise e aferição da

proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

O perfil indicado, no entanto, não se constitui em
qualquer  compromisso  futuro  para  o  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas.

4) DOS PREÇOS DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Os preços das ligações telefônicas serão aqueles
constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS OU PLANO ALTERNATIVO
DE SERVIÇOS de cada uma das licitantes, levando-se em conta,
para efeito de cotação, o perfil de tráfego do TRE-AL e o
horário de 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, para o lote
indicado no anexo II, e seus respectivos itens

5) DO PREÇO

5.1) Nos  preços  das  ligações  telefônicas  deverão  estar
incluídas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais
e comerciais, bem como quaisquer outras despesas relativas
aos serviços de telefonia, inclusive os impostos e as taxas,
quando aplicáveis;
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5.2) A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (Anexo III) deverá
estar preenchida com os preços constantes do PLANO BÁSICO DE
SERVIÇOS OU PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS da licitante;

5.3) No  caso  da  licitante  vencedora  apresentar  proposta
baseada em plano alternativo de serviços a ser aprovado pela
ANATEL,  este deverá  ser homologado  no prazo  máximo de  30
(trinta) dias contados da assinatura do contrato, sob pena de
rescisão do mesmo e aplicação das penalidades cabíveis;

6) DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E
DA LICITANTE VENCEDORA, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1) Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas:

6.1.1) Permitir  acesso  dos  empregados  da  licitante
vencedora  às  suas  dependências  para  execução  de  serviços
referentes ao objeto, quando necessário;

6.1.2) Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que
venham a ser solicitados pela licitante vencedora;

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

6.1.4) Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  estão
compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais
prestadoras dos serviços objeto desta licitação, de forma a
garantir  que  continuem  a  ser  os  mais  vantajosos  para  a
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

6.1.5) Controlar  as  ligações  realizadas  e  documentar  as
ocorrências havidas;

6.1.6) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela
licitante  vencedora,  inclusive  quanto  à  continuidade  da
prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força
maior,  justificados  e  aceitos  pelo  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, não deve ser interrompida;

6.1.7) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação
do valor vigente dos preços na data da emissão das contas
telefônicas;

6.1.8) Emitir, por intermédio da Coordenadoria de Serviços
Gerais  da  Secretaria  de  Administração  do  T.R.E  -  AL,
pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em
especial,  quanto  ao  acompanhamento  e  fiscalização  da
prestação  dos  serviços,  à  exigência  de  condições
estabelecidas neste Termo de Referência;

6.1.9) Tornar  disponível  as  instalações  e  os  equipamentos
necessários à prestação de serviços, quando for o caso;
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6.1.10) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por
intermédio da Unidade Administrativa competente vinculado à
Coordenadoria  de  Serviços  Gerais  da  Secretaria  de
Administração do TRE-AL;

6.2) Caberá à licitante vencedora além das responsabilidades
resultantes desta licitação, da Lei 9.472/97, do contrato de
concessão/autorização  assinado  com  a  ANATEL,  e  demais
disposições  regulamentares  pertinentes  ao  serviço  a  ser
prestado:

6.2.1) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a
publicação  do  extrato  do  contrato  no  órgão  da  imprensa
oficial;

6.2.2) Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a
terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  quando  da
execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

6.2.3) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração,
seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante
a execução dos serviços, ainda que no recinto do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;

6.2.4) Repassar  a  Administração  do  Tribunal  Regional
Eleitoral durante o período de vigência de contrato que vier
a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao
mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que esses
forem  mais  vantajosos  dos  que  os  ofertados  na  proposta
comercial apresentada pela licitante;

6.2.5) Responder  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais
vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou  municipal,  bem,
ainda,  assegurar  os  direitos  e  cumprimento  de  todas  as
obrigações  estabelecidas  por  regulamentação  da  ANATEL,
inclusive quanto aos preços praticados nesta licitação;

6.2.6) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados,
atendendo as solicitações do contratante no caso de qualquer
ocorrência de interrupção na prestação dos serviços, devendo
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em
até 8 (oito) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência
por  força  maior  devidamente  justificado  para  análise  da
Administração do TRE/AL;

6.2.7) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos,  em  observância  às  normas  legais  e
regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica;

6.2.8) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente
dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz;
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6.2.9) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo-os sempre em perfeita ordem;

6.2.10) Fornecer, com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
na  forma  solicitada  pelo  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas,  nota  fiscal  fatura  para  pagamento  contendo  o
detalhamento dos serviços prestados nos terminais analógicos
e  digitais,  em  conta  única  (nota  fiscal  fatura),  devendo
conter – o demonstrativo de utilização dos serviços, período,
terminal  destino,  local  de  origem,  local  destino,  hora
início, minutos, valor de cada ligação, por linha telefônica,
mês a mês;

6.2.11) Comunicar à Secretaria de Administração do Tribunal
Regional  Eleitoral,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de
caráter  urgente  e  prestar  os  esclarecimentos  julgados
necessários;

6.2.13) Comunicar, ainda, a Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, por escrito em um prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, todos os preços e vantagens ofertadas
ao mercado, inclusive os de horário reduzido;

6.2.14) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação;

6.2.15) Indicar  representante  para  manter  contato  com  o
contratante,  para  o  esclarecimento  de  quaisquer  dúvidas
decorrentes do contrato, receber notificações, solicitações e
demais atos inerentes ao futuro contrato.

7) DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

7.1) É  proibida  a  contratação  de  servidor  pertencente  ao
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a
execução dos serviços mencionados;

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

7.3) É  vedado  a  subcontratação  total  dos  serviços  objeto
deste Termo de Referência.

a – A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se
previamente  autorizada  pela  Administração  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
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7.4) É vedada à contratada, sob pena de rescisão contratual,
caucionar  ou  utilizar  o  contrato  para  qualquer  operação
financeira, sem prévia e expressa anuência do contratante; os
empregados  e  prepostos  da  contratada  não  terão  qualquer
vínculo empregatício com a contratante, correndo por conta
exclusiva  da  primeira  todas  as  obrigações  decorrentes  da
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial,
as quais se obriga a saldar na época devida; e,

7.5) Entregar ao contratante planilha de preços relativa aos
itens, cujos objetos lhe foram adjudicados, adequando-a ao
valor  global de  cada item,  para fins  de verificação  pela
Administração, durante a execução do contrato, se os preços
faturados  estão  de  acordo  com  os  preços  ofertados  pela
contratada durante o procedimento licitatório.

7.6) Apresentar e disponibilizar a instalação, manutenção e
treinamento  ao  Contratante  de  sistema  (software)  com
detalhamento  capaz  de  identificar  todos  os  terminais
pertencentes  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,
Capital e Interior do Estado, com a respectiva minutagem, taxas,
origem de chamada, destino de chamadas mês a mês.

8) DO REAJUSTE DAS TARIFAS

OS PREÇOS DAS TARIFAS TELEFÔNICAS SERÃO REAJUSTADOS CONFORME
DETERMINADO POR ATO LEGAL DO PODER CONCEDENTE.

9) DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1) A Gestão Contratual será realizada pela Seção de Gestão
de  Contratos  –  SEGEC,  sendo  a  execução  dos  serviços
acompanhada e fiscalizada por Servidor(a) lotado (a) na Seção
de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, vinculada à
Secretaria  de  Administração,  permitida  a  contratação  de
terceiros  para  assisti-lo  e  subsidiá-lo  com  informações
pertinentes  a  essa  atribuição,  bem  como  na  elaboração  de
termos de referência, informações e pareceres técnicos.

9.2) As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a
competência  da  unidade  gestora,  deverão  ser  informadas  ao
Coordenador de Serviços Gerais e solicitada ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.

10.3) A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito
pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
durante o período de vigência do contrato, para representá-la
administrativamente sempre que for necessário.
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10) DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Caberá à Seção de Administração de Prédios e Veículos -
SAPEV,  unidade fiscalizadora da contratação designada para
esse fim o encaminhamento à SEGEC das faturas correspondentes
ao serviço telefônico prestado com o devido ATESTO.O ATESTO
será realizado também por Chefe de Cartório em relação às
despesas relativas às Zonas Eleitorais ou chefe da unidade
onde os serviços sejam prestados.

12) DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

A  ser  realizado  pela  unidade  competente  desta  Corte
Eleitoral, levando em consideração a análise constante nos
Estudos  Técnicos  Preliminares,  objeto  do  PA  SEI!0000194-
95.2020.6.02.8000. 

13) DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro)
meses,  com  início  a  partir  da  sua  assinatura,  e  eficácia
legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa
Oficial,  podendo  ser  prorrogada  por  iguais  e  sucessivos
períodos, conforme o disposto no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93, na redação dada pela Lei n.º 9.648/98.

Maceió-AL, 07 de fevereiro de 2020.

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira
Estagiária SEGEC

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DAS LINHAS DIRETAS INSTALADAS NO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E NOS PRÉDIOS DOS CARTÓRIOS

ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO.

MUNICÍPIOMUNICÍPIO TERMINALTERMINAL ENDEREÇOENDEREÇO
QTEQTE DEDE

LINHASLINHAS
1 VIÇOSAVIÇOSA 3283-11923283-1192 RUARUA FREDERICOFREDERICO MAIA,MAIA, S/N,S/N, CENTROCENTRO 11

2 ATALAIAATALAIA 3264-13233264-1323
AVENIDAAVENIDA PEDROPEDRO PEREIRAPEREIRA ACIOLI,ACIOLI, S/S/

N.N.

BAIRROBAIRRO JOSÉJOSÉ PAULINOPAULINO

11

3 CORURIPECORURIPE 3273-12103273-1210

RUARUA C,C, N.ºN.º 167,167, CONJ.CONJ.

HABITACIONALHABITACIONAL RUBENSRUBENS WANDERLEY,WANDERLEY,

COMENDADORCOMENDADOR TÉRCIOTÉRCIO WANDERLEYWANDERLEY ––

COMENDADORCOMENDADOR

TÉRCIOTÉRCIO WANDERLEYWANDERLEY

11

4 PILARPILAR 3265-13753265-1375
PRAÇAPRAÇA MARECHALMARECHAL FLORIANOFLORIANO PEIXOTO,PEIXOTO,

337337 -- CENTROCENTRO
11

5 MURICIMURICI 3286-11873286-1187
RUARUA JOÃOJOÃO LOPESLOPES FERREIRA,FERREIRA, S/NS/N ––

CENTROCENTRO
11

6 PALMEIRAPALMEIRA DOSDOS ÍNDIOSÍNDIOS 3420-10103420-1010
PRAÇAPRAÇA DADA INDEPENDÊNCIA,INDEPENDÊNCIA, 252252 ––

CENTROCENTRO
11

7 PÃOPÃO DEDE AÇÚCARAÇÚCAR 3624-17553624-1755
AVENIDAAVENIDA FERREIRAFERREIRA DEDE NOVAES,NOVAES, 949949 ––

CENTROCENTRO 11

8
PASSOPASSO DEDE

CAMARAGIBECAMARAGIBE
3258-11413258-1141

RUARUA FRANCISCOFRANCISCO PIMENTEL,PIMENTEL, 38,38,

CENTROCENTRO
11

9 PENEDOPENEDO 3551-29903551-2990
RODOVIARODOVIA ENGENHEIROENGENHEIRO JOAQUIMJOAQUIM

GONÇALVES,GONÇALVES, 502502 –– SANTASANTA LUZIALUZIA
11

10 PORTOPORTO CALVOCALVO 3292-12153292-1215 RUARUA DADA JAQUEIRA,JAQUEIRA, 185,185, CENTROCENTRO 11

11

POSTOPOSTO DEDE 

ATENDIMENTOATENDIMENTO DEDE

MARAGOGIMARAGOGI

3296-13013296-1301 PRAÇAPRAÇA BATISTABATISTA ACIOLY,ACIOLY, 40,40, CENTROCENTRO 11

12 RIORIO LARGOLARGO 3261-12253261-1225

AVENIDAAVENIDA PRESIDENTEPRESIDENTE FERNANDOFERNANDO

COLLORCOLLOR DEDE MELLO,MELLO, 48,48, TABULEIROTABULEIRO DODO

PINTOPINTO

11

13 SÃOSÃO JOSÉJOSÉ DADA LAJELAJE 3285-12833285-1283
PRAÇAPRAÇA OSMANOSMAN COSTACOSTA PINO,PINO, S/N,S/N,

CENTROCENTRO
11

14

POSTOPOSTO DEDE

ATENDIMENTOATENDIMENTO DEDE

COLÔNIACOLÔNIA LEOPOLDINALEOPOLDINA

3255-11223255-1122
RUARUA SEVERINOSEVERINO FERREIRAFERREIRA DEDE LIMA,LIMA,

09,09, CENTROCENTRO
11

15
SÃOSÃO LUÍSLUÍS DODO

QUITUNDEQUITUNDE
3254-11713254-1171

RUARUA COELHOCOELHO CAVALCANTE,CAVALCANTE, 73,73,

CENTROCENTRO
11

16
SÃOSÃO MIGUELMIGUEL DOSDOS

CAMPOSCAMPOS
3271-30303271-3030

RUARUA CEL.CEL. FRANCISCOFRANCISCO CAVALCANTE,CAVALCANTE,

51,51, CENTROCENTRO
11

17 SANTANASANTANA DODO IPANEMAIPANEMA 3621-31393621-3139
AVENIDAAVENIDA PRESIDENTEPRESIDENTE DUTRA,DUTRA, N.ºN.º

385,385,

BR-316,BR-316, MONUMENTOMONUMENTO

11

18 TRAIPUTRAIPU 3536-11793536-1179
RUARUA ISMARISMAR DEDE GÓISGÓIS MONTEIRO,MONTEIRO, S/N,S/N,

CENTROCENTRO
11

19 UNIÃOUNIÃO DOSDOS PALMARESPALMARES 3281-17663281-1766
RUARUA MARECHALMARECHAL DEODORODEODORO DADA

FONSECA,FONSECA, 0101 -- CENTROCENTRO 11

20 ARAPIRACAARAPIRACA (22ª(22ª ZE)ZE)
3522-13043522-1304 RUARUA GERVÁZIOGERVÁZIO DEDE OLIVEIRAOLIVEIRA LIMA,LIMA,

147,147, NOVONOVO HORIZONTEHORIZONTE
11
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21 MARECHALMARECHAL DEODORODEODORO 3263-11913263-1191
RUARUA CAPITÃOCAPITÃO BERNARDINOBERNARDINO SOUTO,SOUTO,

225225 –– CENTROCENTRO 11

22 MATAMATA GRANDEGRANDE 3642-11253642-1125
PRAÇAPRAÇA CEL.CEL. JOSÉJOSÉ MALTAMALTA DEDE SÁ.SÁ. 1414 --

CENTROCENTRO
11

23 QUEBRANGULOQUEBRANGULO 3288-11683288-1168 RUARUA TREZETREZE DEDE JUNHO,JUNHO, 216,216, CENTROCENTRO 11

24 BATALHABATALHA 3531-13153531-1315 RUARUA 2222 DEDE DEZEMBRO,DEZEMBRO, 181181 –– CENTROCENTRO 11

25 MAJORMAJOR ISIDOROISIDORO 3424-12403424-1240

RUARUA PROFESSORAPROFESSORA MARIAMARIA JOSÉJOSÉ DEDE R.R.

BARROS,BARROS, S/N,S/N, FÓRUMFÓRUM ELEITORAL,ELEITORAL,

CENTROCENTRO

11

26 TEOTÔNIOTEOTÔNIO VILELAVILELA 3543-13253543-1325
RUARUA PEDROPEDRO CAVALCANTE,CAVALCANTE, 458458 --

CENTROCENTRO 11

27
PORTOPORTO REALREAL DODO

COLÉGIOCOLÉGIO 3553-11053553-1105
AV.AV. GOVERNADORGOVERNADOR MOACIRMOACIR ANDRADE,ANDRADE,

621,621, CENTROCENTRO 11

28

POSTOPOSTO DEDE

ATENDIMENTOATENDIMENTO DEDE

IGREJAIGREJA NOVANOVA

3554-12493554-1249 RUARUA DJALMADJALMA RAPOSO,RAPOSO, 53,53, CENTROCENTRO 11

29 ÁGUAÁGUA BRANCABRANCA 3644-12153644-1215
RUARUA CÔNEGOCÔNEGO NICODEMOS,NICODEMOS, 16,16,

CENTROCENTRO 11

30 DELMIRODELMIRO GOUVEIAGOUVEIA 3641-14703641-1470 RUARUA OLAVOOLAVO BILAC,BILAC, 318,318, CENTROCENTRO 11

31

POSTOPOSTO DEDE 

ATENDIMENTOATENDIMENTO DEDE

PIRANHASPIRANHAS

3686-14213686-1421 RUARUA CAMPOCAMPO GRANDE,GRANDE, 60,60, XINGÓXINGÓ 11

32 GIRAUGIRAU DODO PONCIANOPONCIANO 3520-14033520-1403
AVENIDAAVENIDA PROGRESSO,PROGRESSO, 360,360,

PROGRESSOPROGRESSO 11

33 IGACIIGACI 3423-11223423-1122
RUARUA JURACYJURACY TENÓRIOTENÓRIO CAVALCANTE,CAVALCANTE,

53,53, CENTROCENTRO 11

34 CACIMBINHASCACIMBINHAS 3422-11613422-1161 RUARUA CLARINDOCLARINDO AMORIM,AMORIM, S/NS/N -- CENTROCENTRO 11

35 CAMPOCAMPO ALEGRALEGR 3275-11283275-1128
AVENIDAAVENIDA JOÃOJOÃO FERNANDESFERNANDES VIEIRA,VIEIRA,

495,495, CENTROCENTRO 11

36 BOCABOCA DADA MATAMATA 3279-13583279-1358 RUARUA LADISLAULADISLAU COIMBRA,COIMBRA, 128,128, CENTROCENTRO 11

37

POSTOPOSTO DEDE

ATENDIMENTOATENDIMENTO DEDE

MARIBONDOMARIBONDO

3270-1120
RUARUA PADREPADRE ABELARDOABELARDO ROMEROROMERO

PEREIRA,PEREIRA, S/N,S/N, CENTROCENTRO
1

38 SÃOSÃO SEBASTIÃOSEBASTIÃO 3542-12213542-1221
RUARUA VEREADORAVEREADORA MARIAMARIA JOSÉJOSÉ PEREIRAPEREIRA

PACHECO,PACHECO, 01,01, CENTROCENTRO 11

39 MARAVILHAMARAVILHA 3625-11353625-1135
RUARUA MANOELMANOEL MARTINSMARTINS LEMOS,LEMOS, 120120 --

CENTROCENTRO 11

40 SÃOSÃO JOSÉJOSÉ DADA TAPERATAPERA 3622-11463622-1146
AVENIDAAVENIDA MANOELMANOEL MARCIANO,MARCIANO, 418,418,

CENTROCENTRO 11

41 JOAQUIMJOAQUIM GOMESGOMES 3256-11343256-1134
PRAÇAPRAÇA LAURENTINOLAURENTINO GOMESGOMES DEDE

BARROS,BARROS, 02,02, CENTROCENTRO

11

42 ARAPIRACAARAPIRACA (55ª(55ª Z.E)Z.E) 3530-94323530-9432
RUARUA GERVÁZIOGERVÁZIO DEDE OLIVEIRAOLIVEIRA LIMA,LIMA,

147,147, NOVONOVO HORIZONTEHORIZONTE 11

43 MACEIÓMACEIÓ 3326-56303326-5630
CENTRALCENTRAL TELEFÔNICATELEFÔNICA –– TRE/ALTRE/AL -- RUARUA

ARISTEUARISTEU DEDE ANDRADE,ANDRADE, 377,377, FAROLFAROL
11

44 MACEIÓ 3221-3124
PORTARIA – ANTIGA SEDE DO TRE-AL

– 1

PRAÇA SINIMBU. S/N, CENTRO
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45 MACEIÓMACEIÓ 3221-84343221-8434

GABINETEGABINETE DADA OUVIDORIAOUVIDORIA ELEITORALELEITORAL ––

TRE/ALTRE/AL –– RUARUA ARISTEUARISTEU DEDE ANDRADE,ANDRADE,

377,377, FAROLFAROL

11

46 MACEIÓ 3221-5998
BIBLIOTECA/ARQUIVOBIBLIOTECA/ARQUIVO –– RUARUA ARISTEUARISTEU

DEDE ANDRADE,ANDRADE, 406,406, FAROLFAROL
1

47 MACEIÓMACEIÓ 3338-16553338-1655

CENTRALCENTRAL TELEFÔNICATELEFÔNICA –– FÓRUMFÓRUM 

ELEITORALELEITORAL DEDE MACEIÓMACEIÓ –– AVENIDAAVENIDA

FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487, FAROLFAROL

11

48 MACEIÓMACEIÓ 3241-67303241-6730

(1ª ZE)

FÓRUMFÓRUM ELEITORALELEITORAL DADA CAPITALCAPITAL ––

AVENIDAAVENIDA FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487,

FAROLFAROL

11

49 MACEIÓMACEIÓ
3241-3312

(2ª ZE)

FÓRUMFÓRUM ELEITORALELEITORAL DADA CAPITALCAPITAL ––

AVENIDAAVENIDA FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487,

FAROLFAROL

11111

50 MACEIÓMACEIÓ
3338-1506

(3ª ZE)

FÓRUMFÓRUM ELEITORALELEITORAL DADA CAPITALCAPITAL ––

AVENIDAAVENIDA FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487,

FAROLFAROL

11

51 MACEIÓMACEIÓ
3338-1208

(33ª ZE)

FÓRUMFÓRUM ELEITORALELEITORAL DADA CAPITALCAPITAL ––

AVENIDAAVENIDA FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487,

FAROLFAROL

11

52 MACEIÓMACEIÓ
3241-6018

(54ª ZE)

FÓRUMFÓRUM ELEITORALELEITORAL DADA CAPITALCAPITAL ––

AVENIDAAVENIDA FERNANDESFERNANDES LIMA,LIMA, 3487,3487,

FAROLFAROL

11

53 MACEIÓMACEIÓ 3328-19473328-1947

SEÇÃOSEÇÃO DEDE ALMOXARIFADOALMOXARIFADO –– TRE/ALTRE/AL --

AVENIDAAVENIDA MENINOMENINO MARCELO,MARCELO, 7.200,7.200,

“D”“D” -- SERRARIASERRARIA

11

TOTALTOTAL 5353

Termo de Referência TELEFONIA FIXA - STFC DDD (0654424)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 65



ANEXO II

PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, ESTIMADO EM MINUTOS, RELATIVAMENTE ÀS LIGAÇÕES

TELEFÔNICAS ORIGINADAS NO ESTADO DE ALAGOAS.

LOTE 01

ITEM 01 – Ligações fixo-fixo

Local de 
destino das
ligações

Quantidade
estimada de minutos
- para 24 meses

Alagoas (Estadual)- Todos
os municípios do Estado 
de Alagoas e Capital

142.692

Rio de Janeiro 1.577
Vitória 483
Salvador 627
Aracaju 1.606
Recife 5.778
João Pessoa 1.388
Natal 882
Fortaleza 850
Teresina 202
São Luís 299
Belém 569
Macapá 400
Manaus 616
Boa Vista 369
Belo Horizonte 558
Brasília 12.721
Cuiabá 20
Campo Grande 20
Goiânia 20
Palmas 108
Porto Velho 227
Rio Branco 596
Porto Alegre 173
Florianópolis 152
Curitiba 162
São Paulo 1.484
TOTAL ESTIMADO 174.577
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ITEM 02 – Fixo-Móvel

Local de destino 
das ligações

Quantidade estimada
de minutos  - para 24

meses
Todos os municípios do
Estado de Alagoas e 
Capital.

15937

Rio de Janeiro 175
Vitória 54
Salvador 70
Aracaju 178
Recife 642
João Pessoa 154
Natal 98
Fortaleza 94
Teresina 22
São Luís 33
Belém 63
Macapá 44
Manaus 68
Boa Vista 41
Belo Horizonte 62
Brasília 2054
Cuiabá 4
Campo Grande 4
Goiânia 4
Palmas 12
Porto Velho 25
Rio Branco 66
Porto Alegre 19
Florianópolis 17
Curitiba 18
São Paulo 165
TOTAL 20.120
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ANEXO III

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS CONSTANTES DO PLANO BÁSICO OU
PLANO ALTERNATIVO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS, APRESENTADOS NA
FORMA  DO  ITEM  5.2  DO  PRESENTE  TERMO  DE  REFERÊNCIA,
REFERENTES ÀS LIGAÇÕES ORIGINADAS DE TELEFONES
FIXOS, conforme item I.

LOTE 01

ITEM 01 – Ligações Fixo-Fixo

QUANTIDADE DE 
MINUTOS ESTIMADO 
PARA O
PERÍODO DE 24 MESES

PREÇO DA LIGAÇÃO POR
MINUTO

VALOR TOTAL : PREÇO
x MINUTOS
= R$

174.577
c/imposto: R$ c/imposto: R$

ITEM 02 – Ligações Fixo-Móvel

QUANTIDADE DE MINUTOS
ESTIMADO PARA O
PERÍODO DE 24 MESES

PREÇO DA LIGAÇÃO POR
MINUTO

VALOR TOTAL : PREÇO
x MINUTOS
= R$

20.120
C/imposto: R$ C/imposto: R$
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DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
À
SEIC
Assunto: Adequação Estudos Técnicos

Preliminares. Termo de Referência.
Contrato nº 04/2015
 
Senhor Chefe,
 
Em atenção à breve reunião realizada nessa

unidade, pelo presente, apresento-lhe novo Estudo Técnico
Preliminar (0654423) e Termo de Referência (0654423), agora
com planilhas ajustadas à análise histórica da contratação.

 
A adequação que ora se apresenta mostra-

se suficiente ao atendimento da demanda deste Regional,
sendo apta a atingir os objetivos da administração. 

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 07/02/2020, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654425 e o código CRC 2D1F52DF.

0000194-95.2020.6.02.8000 0654425v1
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INFORMAÇÃO Nº 629 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos de nova contratação para prestação do serviço de
telefonia fixa comutada (STFC), de longa distância nacional - DDD
(fixo-fixo e fixo-móvel), diante da proximidade de término do Contrato
nº 04-2015, celebrado com a empresa Telemar Norte Leste S/A, em
09/04/2020, ao qual é improrrogável, conforme despacho SEGEC
(0643389); contendo, previamente, Estudo Preliminar,
Gerenciamento de Risco e, em sequência, termo de referência,
evento 0643384.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de mercado, despacho GSAD 0645118.

 
3- Retornaram ao pedido de cotação, as empresas Telefônica - Vivo
(0649727 e 0649731) e Claro-Embratel (0653755), informando não
atender aos mesmos moldes do termo de referência, ao qual originou
o atual contrato; com, s.m.j., mudança apenas no quantitativo de
linhas, redução de 62 (sessenta e duas) para 53 (cinquenta e três)
linhas.

 
 4- A empresa Oi Telemar, atual contratada e única a atender às
especificações exigidas no termo de referência, encaminhou proposta
(0646142) no valor total de R$ 352.961,60 (trezentos e cinquenta e
dois mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos),
sendo estimado o valor do minuto, para ligação fixo-fixo, em R$ 0,80
(oitenta centavos) e R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos) para
ligação fixo-móvel.
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5- Em procedimento anterior SEI 0010286-06.2018.6.02.8000; que
tratava, há época, da renovação do contrato em vigor, já se foi
mencionada a limitação do mercado em atender a essa demanda,
conforme resposta das empresas Telefônica-Vivo e Claro-Embratel,
eventos 0469780 e 0487621; e, salientada, na Informação nº 214-
SEI C 0487669, despacho SEIC 0495854, sendo corroborada no
Parecer nº 474 - ACAGE 0514077.
 
6- Após breve reunião com a unidade gestora, a mesma solicitou o
encaminhamento dos autos para revisão do termo de referência,
reduzindo a quantidade inicial de minutos estimados para o período
de 24 meses, posteriormente a novo Estudo Preliminar e atualização
do termo de referência (0654424), de acordo despachos
SEIC 0654150 e SEGEC 0654425.
 
7- A proposta enviada pela empresa Oi Telemar não será considerada
para a estimativa de preços, uma vez que os valores estimados
estarem extremamente exorbitantes. O estudo preliminar realizado
pela SEGEC (0654423), inclusive da média trimestral dos últimos
anos, mostra redução no consumo e estima, de acordo com o valor
atual do contrato, o minuto para ligação fixo-fixo em R$ 0,09 (nove
centavos) e fixo-móvel em R$ 0,68 (sessenta e oito centavos).
 
8- Com base no contrato atual, estimamos a contratação de acordo
tabela abaixo, sugerida pela unidade demandante; devendo-se, salvo
melhor entendimento, ser acrescido o percentual do índice setorial
IST a ser divulgado em março de 2020. CATSER: 26140.
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9- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº  10.024/2019, com participação ampla e irrestrita em
razão da pesquisa e natureza do serviço.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 10/02/2020, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/02/2020, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654621 e o código CRC D919353C.

0000194-95.2020.6.02.8000 0654621v27
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 629, 0654621, encaminho

os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/02/2020, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655437 e o código CRC FABDA795.

0000194-95.2020.6.02.8000 0655437v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
Considerando as informações constantes

nos eventos 0654621 e 0655437, respectivamente, informação
da SEIC e despacho da COMAP, faço remessa dos autos à
COFIN para realização de reserva de crédito, no montante de
R$ 29.578,95 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e oito
reais e noventa e cinco centavos).

Paralelamente, encaminho-los à SLC para
preparação da minuta do instrumento contratual e demais
procedimentos administrativos, visando à realização do
certame, se for o caso.

Atenciosamente.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/02/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655951 e o código CRC 2ADE5221.

0000194-95.2020.6.02.8000 0655951v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0655951).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/02/2020, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656302 e o código CRC 7A18DA69.
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  17/02/20  14:08                                      USUARIO : ROBSON         

  DATA EMISSAO    : 17Fev20                            NUMERO  : 2020PE000032   

  DATA LIMITE     : 31Dez20                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA SEGEC. RESERVA DE CRéDITO CONTRATAçãO PARA PRESTAçãO DO SERVIçO DE TELEFO- 

  NIA FIXA COMUTADA, DE LONGA DISTâNCIA NACIONAL - DDD (FIXO-FIXO E FIXO-MóVEL).

  INFORMAçãO 629(0654621). DESPACHO GSAD(0655951).SEI 0194-95.2020              

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 167674  0100000000 339039 070284 ADM TELEFO                29.578,95

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON               UG : 070011   17Fev20   14:05

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 32 (0657542).

Observação:

Reserva de crédito telefonia fixa/fixa e fixa/móvel.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 17/02/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657544 e o código CRC BE5E6C41.
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DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2020.
 
Em tempo, retorno o feito a SGO para ajustar a

reserva de crédito, considerando o período proporcional para
o presente exercício e que a estimativa apresentada pela
SEIC, na informação nº 629 (0654621), considerou uma
contratação de 24 meses.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/02/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657763 e o código CRC 026E74F1.

0000194-95.2020.6.02.8000 0657763v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  18/02/20  15:02                                      USUARIO : ROBSON         

  DATA EMISSAO    : 18Fev20                            NUMERO  : 2020PE000035   

  DATA LIMITE     :                                                             

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA SEGEC. ANULAçãO PARCIAL PE 32 FINS AJUSTAR RESERVA DE CRéDITO AO PRESENTE  

  EXERCíCIO. PRESTAçãO DO SERVIçO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, DE LONGA DISTâNCIA

  NACIONAL-DDD(FIXO-FIXO E FIXO-MóVEL). DESPACHO GSAD(0657763).SEI0194-95.2020. 

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401083  1 167674  0100000000 339039 070284 ADM TELEFO                18.856,55

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON               UG : 070011   18Fev20   15:00

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 35 (0658355).

Observação:

Anulação parcial PE 32 para ajustar valores ao presente
exercício.

Memória de calculos:

Contrato 24 meses  R$ 29.578,95
Contrato 12 meses  R$ 14.789,48
Valor mensal           R$  1.232,46
Valor proporcional
mes 04/20 21 dias   R$    862,72

8 x R$ 1.232,46    = R$  9.859,68
21 dias mês 04/20 = R$    862,72
_________________________________
Total                      =  R$ 10.722,40
Anulação parcial
PE 32                     =  R$ 18.856,55

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 18/02/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658357 e o código CRC CD69F4B8.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  

  
 

PROCESSO Nº 0000194-95.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE 
ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços fixo 
comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel), tudo de 
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 6.654/2008, de 
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e 
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada 
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 426/2005, Regulamento do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado – STFC, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a  prestação de serviços fixo comutado 
(STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel), conforme 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 

 
2 – DO PRAZO  PARA INICIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO.  
 

2.1. A licitante contratada deverá iniciar a prestação dos serviços  imediatamente 
após a publicação do extrato do contrato no órgão da imprensa nacional. 

 

2.2. A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir 
da assinatura , e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa 
Oficial, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, conforme o disposto no 
art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
3.1.   Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento  e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos, mormente no que se refere à 
concessão/autorização para exploração de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, 
Longa Distância Nacional - DDD (fixo-fixo e fixo-móvel). 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 

licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49.  

a.1) a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

3.6.  Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório, prévia 
aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão do sigilo 
de que se revestem as propostas até a data da realização do pregão. 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
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devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com 

a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 

de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)   Valor total dos itens que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I.  
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6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  

 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que compõe o 
lote único, considerando o prazo de vigência contratual de 24 meses, sendo que  
sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.  

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após 

o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 
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7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
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seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 

e já apresentados.  

7.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  
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8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os constantes do Anexo I-D, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

8.3.1.1.   O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de 
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote 
ofertado. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha 
para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0660105)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 89



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
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financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
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habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

9.10.3.  Quanto à qualificação econômico-financeira: certidão negativa de 
falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há 
menos de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame;  
 
9.10.4.  Quanto à qualificação técnica:  
 

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a licitante; 

 

b)  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de concessão ou do termo de 

autorização para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC de Longa 

Distância Nacional - DDD, outorgada pelo poder concedente nos termos da legislação 

em vigor. 

 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 
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10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10.8. No momento de envio da proposta, o licitante deverá encaminhar planilha de 
decomposição dos preços constante do Anexo I-C. 

11 - DOS RECURSOS. 

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
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11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 

a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço  das tarifas telefônicas serão reajustados conforme determinado por ato 
legal do poder concedente. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
16.2.  Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da 
empresa vencedora do certame. 
 
16.3. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 16.1, 
implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente 
será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da obrigação, sem 
prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
16.4. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
16.5. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de 
Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, 
será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16.6.  O prazo estipulado no item 16.1 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
16.7.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
17 – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
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17.1. Caberá à Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, unidade 
fiscalizadora da contratação designada para esse fim o encaminhamento à SEGEC das 
faturas correspondentes ao serviço telefônico prestado com o devido ATESTO. O 
ATESTO será realizado também por Chefe de Cartório em relação às despesas 
relativas às Zonas Eleitorais ou chefe da unidade onde os serviços sejam prestados. 

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

 
18.2.  Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e 
das cabíveis cominações legais. 

 
18.3.  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 

 
18.4.  A Licitante ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável 
de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

 
a)  multa de 0,06% (seis centésimos por cento), por dia de atraso, no caso 
atraso injustificado no início da execução dos serviços sobre o valor integral do 
contrato.  
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b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do 
mesmo. 
 
 
18.4.1.  Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções:  Suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Publicação. 
 
18.4.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  

 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência 
e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1. O pagamento será creditado  em conta corrente da contratada, mediante 
ordem bancária, no prazo de  10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação 
da fatura/nota fiscal, devidamente atestada  a cargo da fiscalização desde que os 
serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato 
impeditivo imputável  à contratada. 
  
19.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação vigente. 
 
19.6.  Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas sistema de 
gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da internet, com 
finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
19.7.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 , - Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros  - Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  As obrigações do Contratante estão disponíveis na minuta do contrato. 

 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
22.1.  As obrigações da CONTRATADA estão disponíveis na minuta do contrato. 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3.     Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
no TRE/AL. 
 
23.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Especificações  DAS Linhas Diretas Instaladas no Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e nos Prédios dos Cartórios Eleitorais da Capital e interior do 
Estado; 
ANEXO I–B – Perfil de Tráfego Anual do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
ANEXO I–C – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO I–D – Valores Máximos; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão); 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
 

23.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0660105)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 102



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 

 

 

 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0660105)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 103



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – DDD 
 

 

1) DAS DEFINIÇÕES: 

 

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico Fixo 

Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

 

1.1) SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – definido no 

Plano Geral de Outorga como o serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão 

de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 

utilizando processos de telefonia; 

 

1.2) REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral de Outorgas – PGO, 

aprovado pelo Decreto n. 2.534, de 02 de abril de 1998; 

 

1.3) SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de 

Outorgas, constituída de Estados e/ou Municípios; 

 

1.4) SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTRA-REGIONAL – modalidade 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, cujas chamadas são originadas e terminadas 

num mesmo setor ou entre setores de uma mesma região, definida pelo Plano Geral de 

Outorgas – PGO; 

 

1.5) SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTER-REGIONAL – modalidade 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, cujas chamadas são originadas e terminadas 

entre regiões distintas, dentre aquelas definidas pelo Plano Geral de Outorgas – PGO; 

 

1.6) PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal estimado, 

em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de 

destino de maior ocorrência; 
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1.7) PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação do 

serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços 

eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as 

regras e critérios de aplicação; 

 

1.8) PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta 

obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no STFC registrado na 

ANATEL; 

 

1.9) PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – entendido como plano opcional ao 

plano básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela prestadora, visando a 

melhor adequação da prestação do serviço para atendimento do mercado; 

 

1.10) USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado 

independentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço; 

 

1.11) TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão 
licitador; 

 

1.12) LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos 

constitutivos/anexos; 

 

1.13) LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento 

licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto, por item 

desta licitação. 

 

2) DO OBJETO 
 

Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), de 

Longa Distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo-móvel), 
relacionados nos itens a seguir: 

2.1 – Tipo de linha / Descrição 
 

Número da Linha Descrição e Local de Instalação 
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01 – 82- 2122-7700 – 
tronco digital 

Entroncamento digital bidirecional E1 dotado de 
30 linhas através de circuito bidirecional com 
feixe de 2M distribuídos para 150 ramais 
digitais, com plano de numeração DDR, 
gerenciados por uma Central Telefônica Digital, 
marca UNIFY. Modelo Openscape X, com 
possibilidade de expansão. 

02 – 53 linhas analógicas Com possibilidade de expansão. 
 

2.1.1) – ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA 

 

Central Telefônica Digital marca UNIFY. Modelo Openscape X, com 

capacidade final de 192 portas com a seguinte configuração ATUAL: Feixe – E1 (30 

canais) – 03 cinquentenas (150 ramais)- Linhas Digitais (2122-7650 a 2122- 7799), 01 

TRONCO ANALÓGICO, além do monofone convencional; sistema de tarifação e 

bilhetagem. 

 

2.1.2 – Definição do Lote Único, itens 01 e 02, ligações de fixo para fixo e de fixo 
para móvel: 

 

Serviço Telefônico Fixo Comutado de longa distância definida pelo Plano Geral 

de Outorgas – PGO, assim entendidas as ligações oriundas da Sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Aristeu de Andrade, nº377, Farol, Maceió-Alagoas, 

para as Capitais dos Estados da Federação, bem como ligações oriundas dos Cartórios do 

Interior do Estado para a Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como para 

os demais Estados da Federação. 

 

3) DO PERFIL DE TRÁFEGO 
 

O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, (Anexo II), servirá tão-

somente de subsídio às licitantes na formulação das propostas e na indicação do percentual 

de desconto e, a CPL, na análise e aferição da 

proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro 

para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

4) DOS PREÇOS DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 
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Os preços das ligações telefônicas serão aqueles 

constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS OU PLANO ALTERNATIVO 

DE SERVIÇOS de cada uma das licitantes, levando-se em conta, para efeito de cotação, o 

perfil de tráfego do TRE-AL e o horário de 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, para o lote 

indicado no anexo II, e seus respectivos itens 

 

5) DO PREÇO 
 

5.1) Nos preços das ligações telefônicas deverão estar incluídas as despesas com 

salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outras despesas 

relativas aos serviços de telefonia, inclusive os impostos e as taxas, quando aplicáveis; 
 

5.2) A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (Anexo III) deverá 

estar preenchida com os preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS OU 

PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS da licitante; 

 

5.3) No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano alternativo 

de serviços a ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo máximo de 

30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato, sob pena de rescisão do mesmo e 

aplicação das penalidades cabíveis; 

 

6) DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS E DA LICITANTE VENCEDORA, DURANTE A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS: 

 

6.1) Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: 

 

6.1.1) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências 

para execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário; 

6.1.2) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela licitante vencedora; 

 

6.1.3) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia; 

 

6.1.4) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 

praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto desta licitação, de 

forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para a Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

6.1.5) Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 

 
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0660105)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 107



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

6.1.6) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 

inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de 

força maior, justificados e aceitos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, não deve 

ser interrompida; 

 

6.1.7) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos 

preços na data da emissão das contas telefônicas; 

 

6.1.8) Emitir, por intermédio da Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de 

Administração do T.R.E - AL, pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência 

de condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

6.1.9) Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação de 

serviços, quando for o caso; 
 

6.1.10) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio da Unidade 

Administrativa competente vinculado à Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de 

Administração do TRE-AL; 

6.2) Caberá à licitante vencedora além das responsabilidades resultantes desta licitação, 

da Lei 9.472/97, do contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais 

disposições regulamentares pertinentes ao serviço a ser prestado: 

 

6.2.1) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a publicação do extrato do 

contrato no órgão da imprensa oficial; 

 

6.2.2) Responder pelos danos causados diretamente à Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 

execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

o acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

6.2.3) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

6.2.4) Repassar a Administração do Tribunal Regional Eleitoral durante o período de 

vigência de contrato que vier a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao 

mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos dos que 

os ofertados na proposta comercial apresentada pela licitante; 

 

6.2.5) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 
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obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços 

praticados nesta licitação; 

 

6.2.6) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, atendendo as solicitações 

do contratante no caso de qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços, 

devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 8 (oito) horas, a 

contar da solicitação, salvo ocorrência por força maior devidamente justificado para análise 

da Administração do TRE/AL; 

6.2.7) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela 

boa técnica; 

 

6.2.8) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a 

obter uma operação correta e eficaz; 
 

6.2.9) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em 

perfeita ordem; 

 

6.2.10) Fornecer, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, na forma solicitada pelo 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nota fiscal fatura para pagamento contendo o 

detalhamento dos serviços prestados nos terminais analógicos e digitais, em conta única 

(nota fiscal fatura), devendo conter – o demonstrativo de utilização dos serviços, período, 

terminal destino, local de origem, local destino, hora início, minutos, valor de cada ligação, 

por linha telefônica, mês a mês; 

 

6.2.11) Comunicar à Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

 

6.2.13) Comunicar, ainda, a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por 

escrito em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todos os preços e vantagens 

ofertadas ao mercado, inclusive os de horário reduzido; 

 

6.2.14) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

 

6.2.15) Indicar representante para manter contato com o contratante, para o 

esclarecimento de quaisquer dúvidas decorrentes do contrato, receber notificações, 

solicitações e demais atos inerentes ao futuro contrato. 

 

 

7) DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
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Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

 

7.1) É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal 

Regional Eleitoral durante a execução dos serviços mencionados; 

 

7.2) É proibida, também, a veiculação de publicidade vinculativa ou não, acerca do 

contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia 

autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

7.3) É vedado a subcontratação total dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

a – A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

7.4) É vedada à contratada, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o 

contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do contratante; 

os empregados e prepostos da contratada não terão qualquer vínculo empregatício com a 

contratante, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da 

legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na 

época devida; e, 

 

7.5) Entregar ao contratante planilha de preços relativa aos itens, cujos objetos lhe foram 

adjudicados, adequando-a ao valor global de cada item, para fins de verificação pela 

Administração, durante a execução do contrato, se os preços faturados estão de acordo com 

os preços ofertados pela contratada durante o procedimento licitatório. 

 

7.6) Apresentar e disponibilizar a instalação, manutenção e treinamento ao Contratante 

de sistema (software) com detalhamento capaz de identificar todos os terminais 

pertencentes ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Capital e Interior do Estado, com a 

respectiva minutagem, taxas, origem de chamada, destino de chamadas mês a mês. 

 

8) DO REAJUSTE DAS TARIFAS 
 

OS PREÇOS DAS TARIFAS TELEFÔNICAS SERÃO REAJUSTADOS CONFORME 

DETERMINADO POR ATO LEGAL DO PODER CONCEDENTE. 

 

 

9) DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

9.1) A Gestão Contratual será realizada pela Seção de Gestão de Contratos – SEGEC, 
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sendo a execução dos serviços acompanhada e fiscalizada por Servidor(a) lotado (a) na 

Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, vinculada à Secretaria de 

Administração, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com 

informações pertinentes a essa atribuição, bem como na elaboração de termos de referência, 

informações e pareceres técnicos. 

 

9.2) As decisões e providências que ultrapassarem a competência da unidade gestora, 

deverão ser informadas ao Coordenador de Serviços Gerais e solicitada ao Secretário de 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

9.3) A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, durante o período de vigência do contrato, para representá-la 

administrativamente sempre que for necessário. 
 
 

10) DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Caberá à Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, unidade 

fiscalizadora da contratação designada para esse fim o encaminhamento à SEGEC das 

faturas correspondentes ao serviço telefônico prestado com o devido ATESTO.O ATESTO 

será realizado também por Chefe de Cartório em relação às despesas relativas às Zonas 

Eleitorais ou chefe da unidade onde os serviços sejam prestados. 

 

12) DA ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

A ser realizado pela unidade competente desta Corte Eleitoral, levando em 

consideração a análise constante nos Estudos Técnicos Preliminares, objeto do PA 

SEI!0000194- 95.2020.6.02.8000. 

 

 

13) DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir da 

sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa 

Oficial, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, conforme o disposto no 

art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, na redação dada pela Lei n.º 9.648/98. 

 

 

Maceió-AL, 07 de fevereiro de 2020. 
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Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira Estagiária SEGEC 

 

 

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 
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ANEXO I - A 

ESPECIFICAÇÃO DAS LINHAS DIRETAS INSTALADAS NO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E NOS PRÉDIOS DOS 

CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO. 
 

  

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO 
 

TTEERRMMIINNAALL 
 

EENNDDEERREEÇÇOO 
QQTTEE DDEE 
LLIINNHHAASS 

1 VVIIÇÇOOSSAA 33228833--11119922 RRUUAA FFRREEDDEERRIICCOO MMAAIIAA,, SS//NN,, CCEENNTTRROO 11 

 
2 

 

AATTAALLAAIIAA 
 

33226644--11332233 
AAVVEENNIIDDAA PPEEDDRROO PPEERREEIIRRAA AACCIIOOLLII,, SS// NN.. 

BBAAIIRRRROO JJOOSSÉÉ PPAAUULLIINNOO 

 

11 

 

 
3 

 

 
CCOORRUURRIIPPEE 

 

 
33227733--11221100 

RRUUAA CC,, NN..ºº 116677,, CCOONNJJ.. HHAABBIITTAACCIIOONNAALL 

RRUUBBEENNSS WWAANNDDEERRLLEEYY,, CCOOMMEENNDDAADDOORR 

TTÉÉRRCCIIOO WWAANNDDEERRLLEEYY –– CCOOMMEENNDDAADDOORR 

TTÉÉRRCCIIOO WWAANNDDEERRLLEEYY 

 

 
11 

 
4 

 

PPIILLAARR 
 

33226655--11337755 
PPRRAAÇÇAA MMAARREECCHHAALL FFLLOORRIIAANNOO PPEEIIXXOOTTOO,, 

333377 -- CCEENNTTRROO 

 

11 

 
5 

 

MMUURRIICCII 
 

33228866--11118877 
RRUUAA JJOOÃÃOO LLOOPPEESS FFEERRRREEIIRRAA,, SS//NN –– 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
6 

 

PPAALLMMEEIIRRAA DDOOSS ÍÍNNDDIIOOSS 
 

33442200--11001100 
PPRRAAÇÇAA DDAA IINNDDEEPPEENNDDÊÊNNCCIIAA,, 225522 –– 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
7 

 

PPÃÃOO DDEE AAÇÇÚÚCCAARR 
 

33662244--11775555 
AAVVEENNIIDDAA FFEERRRREEIIRRAA DDEE NNOOVVAAEESS,, 994499 –– 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
8 

PPAASSSSOO DDEE 

CCAAMMAARRAAGGIIBBEE 

 

33225588--11114411 
RRUUAA FFRRAANNCCIISSCCOO PPIIMMEENNTTEELL,, 3388,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
9 

 

PPEENNEEDDOO 
 

33555511--22999900 
RROODDOOVVIIAA EENNGGEENNHHEEIIRROO JJOOAAQQUUIIMM 

GGOONNÇÇAALLVVEESS,, 550022 –– SSAANNTTAA LLUUZZIIAA 

 

11 

10 PPOORRTTOO CCAALLVVOO 33229922--11221155 RRUUAA DDAA JJAAQQUUEEIIRRAA,, 118855,, CCEENNTTRROO 11 

 
11 

PPOOSSTTOO DDEE 

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO DDEE 

MMAARRAAGGOOGGII 

 
33229966--11330011 

 
PPRRAAÇÇAA BBAATTIISSTTAA AACCIIOOLLYY,, 4400,, CCEENNTTRROO 

 
11 

 
12 

 
RRIIOO LLAARRGGOO 

 
33226611--11222255 

AAVVEENNIIDDAA PPRREESSIIDDEENNTTEE FFEERRNNAANNDDOO CCOOLLLLOORR 

DDEE MMEELLLLOO,, 4488,, TTAABBUULLEEIIRROO DDOO 

PPIINNTTOO 

 
11 

 
13 

 

SSÃÃOO JJOOSSÉÉ DDAA LLAAJJEE 
 

33228855--11228833 
PPRRAAÇÇAA OOSSMMAANN CCOOSSTTAA PPIINNOO,, SS//NN,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
14 

PPOOSSTTOO DDEE 

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO DDEE 

CCOOLLÔÔNNIIAA LLEEOOPPOOLLDDIINNAA 

 
33225555--11112222 

RRUUAA SSEEVVEERRIINNOO FFEERRRREEIIRRAA DDEE LLIIMMAA,, 

0099,, CCEENNTTRROO 

 
11 

 
15 

SSÃÃOO LLUUÍÍSS DDOO 

QQUUIITTUUNNDDEE 

 

33225544--11117711 
RRUUAA CCOOEELLHHOO CCAAVVAALLCCAANNTTEE,, 7733,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
16 

SSÃÃOO MMIIGGUUEELL DDOOSS 

CCAAMMPPOOSS 

 

33227711--33003300 
RRUUAA CCEELL.. FFRRAANNCCIISSCCOO CCAAVVAALLCCAANNTTEE,, 

5511,, CCEENNTTRROO 

 

11 

 
17 

 

SSAANNTTAANNAA DDOO IIPPAANNEEMMAA 
 

33662211--33113399 
AAVVEENNIIDDAA PPRREESSIIDDEENNTTEE DDUUTTRRAA,, NN..ºº 338855,, 

BBRR--331166,, MMOONNUUMMEENNTTOO 

 

11 
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18 
 

TTRRAAIIPPUU 
 

33553366--11117799 
RRUUAA IISSMMAARR DDEE GGÓÓIISS MMOONNTTEEIIRROO,, SS//NN,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
19 

 

UUNNIIÃÃOO DDOOSS PPAALLMMAARREESS 
 

33228811--11776666 
RRUUAA MMAARREECCHHAALL DDEEOODDOORROO DDAA 

FFOONNSSEECCAA,, 0011 -- CCEENNTTRROO 

 

11 

 
20 

 

AARRAAPPIIRRAACCAA ((2222ªª ZZEE)) 
33552222--11330044 RRUUAA GGEERRVVÁÁZZIIOO DDEE OOLLIIVVEEIIRRAA LLIIMMAA,, 

114477,, NNOOVVOO HHOORRIIZZOONNTTEE 

 

11 
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21 
 

MMAARREECCHHAALL DDEEOODDOORROO 
 

33226633--11119911 
RRUUAA CCAAPPIITTÃÃOO BBEERRNNAARRDDIINNOO SSOOUUTTOO,, 

222255 –– CCEENNTTRROO 

 

11 

 
22 

 

MMAATTAA GGRRAANNDDEE 
 

33664422--11112255 
PPRRAAÇÇAA CCEELL.. JJOOSSÉÉ MMAALLTTAA DDEE SSÁÁ.. 1144 -- 

CCEENNTTRROO 

 

11 

23 QQUUEEBBRRAANNGGUULLOO 33228888--11116688 RRUUAA TTRREEZZEE DDEE JJUUNNHHOO,, 221166,, CCEENNTTRROO 11 

24 BBAATTAALLHHAA 33553311--11331155 RRUUAA 2222 DDEE DDEEZZEEMMBBRROO,, 118811 –– CCEENNTTRROO 11 

 
25 

 
MMAAJJOORR IISSIIDDOORROO 

 
33442244--11224400 

RRUUAA PPRROOFFEESSSSOORRAA MMAARRIIAA JJOOSSÉÉ DDEE RR.. 

BBAARRRROOSS,, SS//NN,, FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL,, CCEENNTTRROO 
 

11 

 

26 
 

TTEEOOTTÔÔNNIIOO VVIILLEELLAA 
 

33554433--11332255 
RRUUAA PPEEDDRROO CCAAVVAALLCCAANNTTEE,, 445588 -- 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
27 

PPOORRTTOO RREEAALL DDOO 

CCOOLLÉÉGGIIOO 

 

33555533--11110055 
AAVV.. GGOOVVEERRNNAADDOORR MMOOAACCIIRR AANNDDRRAADDEE,, 

662211,, CCEENNTTRROO 

 

11 

 
28 

PPOOSSTTOO DDEE 

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO DDEE 

IIGGRREEJJAA NNOOVVAA 

 
33555544--11224499 

 
RRUUAA DDJJAALLMMAA RRAAPPOOSSOO,, 5533,, CCEENNTTRROO 

 
11 

 
29 

 

ÁÁGGUUAA BBRRAANNCCAA 
 

33664444--11221155 
RRUUAA CCÔÔNNEEGGOO NNIICCOODDEEMMOOSS,, 1166,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

30 DDEELLMMIIRROO GGOOUUVVEEIIAA 33664411--11447700 RRUUAA OOLLAAVVOO BBIILLAACC,, 331188,, CCEENNTTRROO 11 

 
31 

PPOOSSTTOO DDEE 

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO DDEE 

PPIIRRAANNHHAASS 

 
33668866--11442211 

 
RRUUAA CCAAMMPPOO GGRRAANNDDEE,, 6600,, XXIINNGGÓÓ 

 
11 

 
32 

 

GGIIRRAAUU DDOO PPOONNCCIIAANNOO 
 

33552200--11440033 
AAVVEENNIIDDAA PPRROOGGRREESSSSOO,, 336600,, 

PPRROOGGRREESSSSOO 

 

11 

 
33 

 

IIGGAACCII 
 

33442233--11112222 
RRUUAA JJUURRAACCYY TTEENNÓÓRRIIOO CCAAVVAALLCCAANNTTEE,, 

5533,, CCEENNTTRROO 

 

11 

34 CCAACCIIMMBBIINNHHAASS 33442222--11116611 RRUUAA CCLLAARRIINNDDOO AAMMOORRIIMM,, SS//NN -- CCEENNTTRROO 11 

 
35 

 

CCAAMMPPOO AALLEEGGRR 
 

33227755--11112288 
AAVVEENNIIDDAA JJOOÃÃOO FFEERRNNAANNDDEESS VVIIEEIIRRAA,, 

449955,, CCEENNTTRROO 

 

11 

36 BBOOCCAA DDAA MMAATTAA 33227799--11335588 RRUUAA LLAADDIISSLLAAUU CCOOIIMMBBRRAA,, 112288,, CCEENNTTRROO 11 

 
37 

PPOOSSTTOO DDEE 

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO DDEE 

MMAARRIIBBOONNDDOO 

 
3270-1120 

RRUUAA PPAADDRREE AABBEELLAARRDDOO RROOMMEERROO 

PPEERREEIIRRAA,, SS//NN,, CCEENNTTRROO 

 
1 

 

38 
 

SSÃÃOO SSEEBBAASSTTIIÃÃOO 
 

33554422--11222211 
RRUUAA VVEERREEAADDOORRAA MMAARRIIAA JJOOSSÉÉ PPEERREEIIRRAA 

PPAACCHHEECCOO,, 0011,, CCEENNTTRROO 

 

11 

 
39 

 

MMAARRAAVVIILLHHAA 
 

33662255--11113355 
RRUUAA MMAANNOOEELL MMAARRTTIINNSS LLEEMMOOSS,, 112200 -- 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
40 

 

SSÃÃOO JJOOSSÉÉ DDAA TTAAPPEERRAA 
 

33662222--11114466 
AAVVEENNIIDDAA MMAANNOOEELL MMAARRCCIIAANNOO,, 441188,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
41 

 

JJOOAAQQUUIIMM GGOOMMEESS 
 

33225566--11113344 
PPRRAAÇÇAA LLAAUURREENNTTIINNOO GGOOMMEESS DDEE 

BBAARRRROOSS,, 0022,, CCEENNTTRROO 

11 

 
42 

 

AARRAAPPIIRRAACCAA ((5555ªª ZZ..EE)) 
 

33553300--99443322 
RRUUAA GGEERRVVÁÁZZIIOO DDEE OOLLIIVVEEIIRRAA LLIIMMAA,, 

114477,, NNOOVVOO HHOORRIIZZOONNTTEE 

 

11 
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43 
 

MMAACCEEIIÓÓ 
 

33332266--55663300 
CCEENNTTRRAALL TTEELLEEFFÔÔNNIICCAA –– TTRREE//AALL -- RRUUAA 

AARRIISSTTEEUU DDEE AANNDDRRAADDEE,, 337777,, FFAARROOLL 

 

11 

 
44 

 
MACEIÓ 

 
3221-3124 

PORTARIA – ANTIGA SEDE DO TRE-AL 

– 

 
1 

   PRAÇA SINIMBU. S/N, CENTRO  

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0660105)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 116



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

37 
 

 

 

 
45 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

 
33222211--88443344 

GGAABBIINNEETTEE DDAA OOUUVVIIDDOORRIIAA EELLEEIITTOORRAALL –– 

TTRREE//AALL –– RRUUAA AARRIISSTTEEUU DDEE AANNDDRRAADDEE,, 

337777,, FFAARROOLL 

 
11 

 

46 
 

MACEIÓ 
 

3221-5998 
BBIIBBLLIIOOTTEECCAA//AARRQQUUIIVVOO –– RRUUAA AARRIISSTTEEUU 

DDEE AANNDDRRAADDEE,, 440066,, FFAARROOLL 

 

1 

 
47 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

 
33333388--11665555 

CCEENNTTRRAALL TTEELLEEFFÔÔNNIICCAA –– FFÓÓRRUUMM 

EELLEEIITTOORRAALL DDEE MMAACCEEIIÓÓ –– AAVVEENNIIDDAA 

FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, FFAARROOLL 

 
11 

48 MMAACCEEIIÓÓ 
 

33224411--66773300 

(1ª ZE) 

FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL DDAA CCAAPPIITTAALL –– 

AAVVEENNIIDDAA FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, 

FFAARROOLL 

 
11 

 
49 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

3241-3312 

(2ª ZE) 

FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL DDAA CCAAPPIITTAALL –– 

AAVVEENNIIDDAA FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, 

FFAARROOLL 

11111 

 
50 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

3338-1506 

(3ª ZE) 

FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL DDAA CCAAPPIITTAALL –– 

AAVVEENNIIDDAA FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, 

FFAARROOLL 

11 

 
51 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

3338-1208 

(33ª ZE) 

FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL DDAA CCAAPPIITTAALL –– 

AAVVEENNIIDDAA FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, 

FFAARROOLL 

11 

 
52 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

3241-6018 

(54ª ZE) 

FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL DDAA CCAAPPIITTAALL –– 

AAVVEENNIIDDAA FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, 

FFAARROOLL 

11 

 
53 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

 
33332288--11994477 

SSEEÇÇÃÃOO DDEE AALLMMOOXXAARRIIFFAADDOO –– TTRREE//AALL -- 

AAVVEENNIIDDAA MMEENNIINNOO MMAARRCCEELLOO,, 77..220000,, ““DD”” -- 

SSEERRRRAARRIIAA 

 
11 

 

TTOOTTAALL 5533 
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ANEXO I-B 

 

PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE ALAGOAS, ESTIMADO EM MINUTOS, RELATIVAMENTE ÀS 

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ORIGINADAS NO ESTADO DE ALAGOAS. 

LOTE 01 

 

ITEM 01 – Ligações fixo-fixo 
 

 

Local de 
destino das 
ligações 

Quantidade 
estimada de minutos 

- para 24 meses 

Alagoas (Estadual)- Todos os 
municípios do Estado de Alagoas 
e Capital 

142.692 

Rio de Janeiro 1.577 
Vitória 483 
Salvador 627 
Aracaju 1.606 
Recife 5.778 
João Pessoa 1.388 
Natal 882 
Fortaleza 850 
Teresina 202 
São Luís 299 
Belém 569 
Macapá 400 
Manaus 616 
Boa Vista 369 
Belo Horizonte 558 
Brasília 12.721 
Cuiabá 20 
Campo Grande 20 
Goiânia 20 
Palmas 108 
Porto Velho 227 
Rio Branco 596 
Porto Alegre 173 
Florianópolis 152 
Curitiba 162 
São Paulo 1.484 
TOTAL ESTIMADO 174.577 
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ITEM 02 – Fixo-Móvel 

 

Local de destino 
das ligações 

Quantidade estimada 
de minutos - para 24 

meses 

Todos os municípios do 
Estado de Alagoas e Capital. 

15937 

Rio de Janeiro 175 
Vitória 54 
Salvador 70 
Aracaju 178 
Recife 642 
João Pessoa 154 
Natal 98 
Fortaleza 94 
Teresina 22 
São Luís 33 
Belém 63 
Macapá 44 
Manaus 68 
Boa Vista 41 
Belo Horizonte 62 
Brasília 2054 
Cuiabá 4 
Campo Grande 4 
Goiânia 4 
Palmas 12 
Porto Velho 25 
Rio Branco 66 
Porto Alegre 19 
Florianópolis 17 
Curitiba 18 
São Paulo 165 
TOTAL 20.120 
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ANEXO I-C 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS CONSTANTES DO PLANO BÁSICO 

OU PLANO ALTERNATIVO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS, 

APRESENTADOS NA FORMA DO ITEM 5.2 DO PRESENTE TERMO DE 

REFERÊNCIA,  REFERENTES ÀS LIGAÇÕES ORIGINADAS DE TELEFONES 

FIXOS, conforme item I. 
 

LOTE 01 

 

ITEM 01 – Ligações Fixo-Fixo 
 

QUANTIDADE DE 
MINUTOS ESTIMADO 
PARA O 

PREÇO DA LIGAÇÃO POR 
MINUTO 

VALOR TOTAL : PREÇO x 
MINUTOS 
= R$ 

PERÍODO DE 24 
MESES 

 

 
174.577 

c/imposto: R$ c/imposto: R$ 

  

 

ITEM 02 – Ligações Fixo-Móvel 

 

QUANTIDADE DE MINUTOS 
ESTIMADO PARA O 

PREÇO DA LIGAÇÃO POR 
MINUTO 

VALOR TOTAL : PREÇO x 
MINUTOS 
= R$ PERÍODO DE 24 

MESES 
 

 
20.120 

C/imposto: R$ C/imposto: R$ 
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ANEXO I-D 
 

VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 
 

LOTE ITEM SERVIÇO QUANTITATIVO 
EM MINUTOS 

(para 24 meses) 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
(para 24 
meses) 

1 1 Ligação fixo-fixo 174.577 R$ 0,09 R$ 15.837,95 
2 Ligação fixo-

móvel 
20.120 R$ 0,68 R$ 13.741,00 

Valor total estimado para o LOTE 1 R$ 29.578,95 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

CONTRATO N° XX/2020 
Processo nº 0000194-95.2020.6.02.8000 

 
MINUTA 
 
Contrato de Prestação de Serviço TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO – STFC,   de Longa Distância Nacional - 
DDD (fixo-fixo e fixo-móvel), que entre si celebram 
a União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa ______________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, 
Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º ..............., bairro 
..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., daqui por diante denominada 
CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e domiciliado na 
..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF 
sob n° ................., resolvem celebrar o presente contrato de Prestação de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado -  STFC,  na  modalidade local, com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto n º 
10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, devendo serem observadas as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666/1993, e alterações 
posteriores, Lei n.º 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei 
Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 6.654/2008, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas 
– PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 426/2005, 
Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFCe Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, 
Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, 
de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no D.O.U., Seção 1, edição 
de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas de contratação, disponível no site 
www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem como objeto a prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO 
FIXO COMUTADO – STFC, de Longa Distância Nacional  (fixo/fixo e fixo/móvel), conforme o edital 
e seus anexos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
 A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante o 
regime de empreitada por preço unitário, com a prestação do serviço telefônico fixo 
comutado, conforme condições estabelecidas no Pregão Eletrônico n.º xx/2020  e seus 
Anexos, e a proposta da contratada, lançada no evento SEI xxxxx (Processo SEI nº xxxxxx). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, sendo de R$ ... (...) o valor global estimado deste contrato. 
 

LOTE ITEM SERVIÇO QUANTITATIVO 
EM MINUTOS 

(para 24 meses) 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
(para 24 
meses) 

1 1 Ligação fixo-fixo 174.577   
2 Ligação fixo-

móvel 
20.120   

Valor total para o LOTE 1  
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá apresentar mensalmente, para pagamento as 
contas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As contas deverão ter valor fiscal e, apresentar na fatura 
encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (fixo-fixo e fixo móvel). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será creditado  em conta corrente da contratada, 
mediante ordem bancária, no prazo de  10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação 
da fatura/nota fiscal, devidamente atestada  a cargo da fiscalização desde que os serviços 
estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável  
à contratada. 
  
PARÁGRAFO QUARTO  - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará as 
retenções tributárias determinadas pela legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas sistema 
de gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da internet, com 
finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
PARÁGRAFO NONO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
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efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                              365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

 Os preços das tarifas telefônicas serão reajustados conforme 
determinado por ato legal do poder concedente. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 2020 - PTRES 167674 
- Elemento de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).   

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subseqüentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
    
 Caberá à CONTRATADA além das responsabilidades resultantes desta licitação, 
da Lei 9.472/97, do contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais 
disposições regulamentares pertinentes ao serviço a ser prestado: 
 

a) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a publicação do extrato do 
contrato no órgão da imprensa oficial; 
 
b) Responder pelos danos causados diretamente à Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução 
dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
c) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
d) Repassar a Administração do Tribunal Regional Eleitoral durante o período de vigência 
de contrato que vier a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao mercado, 
inclusive os de horário reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos dos que os 
ofertados na proposta comercial apresentada pela licitante; 
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e) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 
obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços 
praticados nesta licitação; 
 
f) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, atendendo as solicitações do 
contratante no caso de qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços, 
devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 8 (oito) horas, 
a contar da solicitação, salvo ocorrência por força maior devidamente justificado para 
análise da Administração do TRE/AL; 
 
g) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
 
h) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter 
uma operação correta e eficaz; 
 
i) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 
ordem; 
 
j) Fornecer, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, na forma solicitada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, nota fiscal fatura para pagamento contendo o detalhamento 
dos serviços prestados nos terminais analógicos e digitais, em conta única (nota fiscal 
fatura), devendo conter – o demonstrativo de utilização dos serviços, período, terminal 
destino, local de origem, local destino, hora início, minutos, valor de cada ligação, por linha 
telefônica, mês a mês; 
 
k) Comunicar à Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral, por escrito, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 
 
l) Comunicar, ainda, a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por escrito em 
um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todos os preços e vantagens ofertadas ao 
mercado, inclusive os de horário reduzido; 
 
m) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
n) Indicar representante para manter contato com o contratante, para o esclarecimento de 
quaisquer dúvidas decorrentes do contrato, receber notificações, solicitações e demais 
atos inerentes ao futuro contrato. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO -  Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 
 

a) É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal 
Regional Eleitoral durante a execução dos serviços mencionados; 
 
b) É proibida, também, a veiculação de publicidade vinculativa ou não, acerca do contrato 
firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização 
da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
c) É vedado a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
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c.1) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

. 

d) É vedada à contratada, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o 
contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
contratante; os empregados e prepostos da contratada não terão qualquer vínculo 
empregatício com a contratante, correndo por conta exclusiva da primeira todas as 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as 
quais se obriga a saldar na época devida; e, 
 
e) Entregar ao contratante planilha de preços relativa aos itens, cujos objetos lhe foram 
adjudicados, adequando-a ao valor global de cada item, para fins de verificação pela 
Administração, durante a execução do contrato, se os preços faturados estão de acordo 
com os preços ofertados pela contratada durante o procedimento licitatório. 

 

f) Apresentar e disponibilizar a instalação, manutenção e treinamento ao Contratante 
de sistema (software) com detalhamento capaz de identificar todos os terminais 
pertencentes ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Capital e Interior do Estado, 
com a respectiva minutagem, taxas, origem de chamada, destino de chamadas mês a 
mês. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 A Contratante se obriga a: 

 
a) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências para 
execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário; 

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

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

d) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 
praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto desta licitação, de 
forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para a Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 

e) Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 
 

f) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de 
força maior, justificados e aceitos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, não deve 
ser interrompida; 
 

g) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços 
na data da emissão das contas telefônicas; 
 

h) Emitir, por intermédio da Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de 
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Administração do T.R.E - AL, pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, 
em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à 
exigência de condições estabelecidas no Termo de Referência; 
 
i) Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação de 
serviços, quando for o caso; 

j) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio da Unidade 
Administrativa competente vinculado à Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria 
de Administração do TRE-AL; 

 
 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir da data 
da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa 
Oficial,  podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, conforme o disposto no art. 
57, II, da Lei nº 8.666/93, na redação dada pela Lei nº 9.648/98. 
   
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado que, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente 
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA ficará sujeita a aplicação de multa de mora e 
convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a)  multa de 0,06% (seis centésimos por cento), por dia de atraso, no caso atraso 
injustificado no início da execução dos serviços sobre o valor integral do contrato.  
 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do 
mesmo. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções:  Suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; e 
Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publicação. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 

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

 
PARÁGRAFO DEZ-    Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO ONZE -   Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da 
Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

 
PARÁGRAFO TREZE -   O período de atraso será contado em dias corridos. 
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PARÁGRAFO QUATORZE -  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 QUINZE - 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 DEZESSEIS - .  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do 
Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
  O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto contratado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, fica o 
TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, até o limite do valor dos 
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 
 
 O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no §1º do 
referido artigo. 
 
CLÁUSULA CARTOZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
xx/2020 E À PROPOSTA COMERCIAL 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº xx/2020  e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX (Processo 
SEI nº XXXXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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 Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

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

 
   Maceió, ____de ____________ de 2020. 

  
 
 
Pelo TRE/AL  

 
    Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 
 
 
 

Pela Contratada  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 960 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a prestação de serviços
de telefonia fixo comutado - DDD. .

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do  valor estimado
para a contratação.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.29.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Foram complementadas as disposições relativas ao pagamento e às sanções
administrativas e foram incluídas exigências relativas à qualificação técnica e financeira
nos moldes do PE 29/2020.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/02/2020, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/02/2020, às 11:10, 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
0660108 e o código CRC 1DC925E7.

0000194-95.2020.6.02.8000 0660108v2
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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 fevereiro de 2020.
Reporto-me à Informação nº 960, da SLC

(0660108), cujos termos ora ratifico, para remeter os
presentes autos à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2020, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660294 e o código CRC 14E74E61.

0000194-95.2020.6.02.8000 0660294v1
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PROCESSO : 0000194-95.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : FASE INTERNA LICITAÇÃO. ANÁLISE DE PREGÃO. SERVIÇOS FIXO COMUTADO (STFC), DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – DDD
(FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL).

 

Parecer nº 317 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Vêm os presentes autos a esta unidade, para fins de

análise de minuta de edital de Pregão Eletrônico (0660105)
objetivando a prestação de serviços fixo comutado (STFC), de
longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel).

A instrução dos autos gerou a elaboração do Termo
de Referência lançado no evento 0643384,  sendo
posteriormente alterado para a versão 0654424 ratificação.

 
 

2. DO PROCEDIMENTO.
 
Com vista dos autos, a SEIC/COMAP (0654621)

atualizou os preços do contrato atual, estimando a
contratação de acordo tabela abaixo, sugerida pela unidade
demandante; devendo-se, salvo melhor entendimento, ser
acrescido o percentual do índice setorial IST a ser divulgado
em março de 2020.

 

 
 

A Seção de Instrução de Contratações concluiu por
sugerir que a contratação fosse realizada mediante
procedimento licitatório, na modalidade pregão, em sua forma
eletrônica, nos termos da Lei Nº 10.520/2002, c/c o Decreto
nº  10.024/2019,  com participação ampla e irrestrita de
qualquer interessado.

Consta no evento SEI 0658355 reserva de crédito
no valor de R$ 29.578,95 (vinte e nove mil quinhentos e
setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor orçado
para 24 meses de contratação, sem considerar o percentual do
índice setorial IST a ser divulgado em março de 2020,
conforme ressalvado pela SEIC, em sua informação
629 0654621. Em seguida, foi lançada a anulaçao parcial
(0658355) do PE 32 para fins de ajustar a reserva de crédito
ao presente exercício.

Na sequência, os autos foram remetidos à SLC para
elaboração da minuta do edital e anexos.
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A Seção de Licitações e Contratos juntou minuta do
edital e seus anexos  (0660105), cujas alterações e inclusões
foram ratificadas pela SAD (0660294).

Em seguida, houve a remessa dos autos a esta
Assessoria Jurídica para emissão de parecer,  ex vi parágrafo
único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93.

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a prestação de serviços fixo comutado (STFC), de
longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel).

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras às unidades
competentes, passamos a opinar quanto aos aspectos
jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
 
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que
o objeto da presente licitação pode ser contratado via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém os elementos necessários, segundo as prescrições do
art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais sejam, a justificativa
da contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
previsão orçamentária e a minuta do edital, sendo que esta
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não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução
do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Registre-se que se encontra dentro dos preceitos
legais e regulamentares as regras de não exclusividade de
participação na licitação das microempresas e empresas de
pequeno porte.

 
4. DA MINUTA CONTRATUAL

A minuta contratual ora analisada atende às
prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 Em face do que determina a Portaria Presidência
nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos
e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo
administrativo específico para
a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de
contratações?

 
 
Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

O Termo de Referência contém
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3 justificativa da necessidade
pública que demanda a futura
contratação?

SIM 0654424

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão
contratados?

SIM  

5

O Termo de Referência contém
justificativa para
enquadramento do objeto
como bem e/ou serviço
comum?

 
SIM

 

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do
Pregão Presencial em
detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou
especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo
do processo de licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o
agrupamento de itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência
de atestados de capacidade
técnica?

N/A
Contrato de
concessão/autorização
assinado com a
ANATEL

11

A exigência da capacitação
técnico-profissional limita-se
às parcelas de maior
relevância técnica e de valor
significativo do objeto de
licitação, sem exigência de
quantidades mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê
regras claras para a
apresentação de atestados de
capacidade técnica?

N/A  

13

As quantidades mínimas
exigidas para comprovação da
capacitação técnico
operacional estão devidamente
justificadas em face da
natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em
percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a
necessidade de apresentação
de atestados independentes
para cada capacitação técnica
a ser comprovada?

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou
visita técnica?

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à N/A  
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demandada?

18

O Termo de Referência contém
justificativa para contratação
de serviços mediante alocação
de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência
contempla levantamento de
mercado com análise de outras
soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou
localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-
se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou
desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos
custos da futura contratação?

SIM  

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

 Esclarecer

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

NÃO  

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa
de preços? SIM 0654621

25

Os atos correlatos à pesquisa
de preços foram produzidos de
acordo com a legislação de
regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no
processo administrativo?

SIM  

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

NÃO  

27

A Seção de Compras analisou
os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém
previsão de participação
exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e
sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item
da contratação?

Sim 0660105

29

Os autos contém justificativa
para o afastamento da
exclusividade prevista para
microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

Sim 0660108 Complementar

A minuta do edital contém
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30

previsão de direito de
preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso
de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor
preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém
previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo
de 25%, relativamente ao
objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48,
inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém
disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação
de entidade preferencial em
razão do valor da contratação
(caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo
administrativo estão instruídos
com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as
exigências que tenham
potencial para reduzir o
universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla
anexos com orçamento
detalhado em planilhas que
expressem a composição de
todos os custos unitários afetos
aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35

A minuta do edital contém
anexos com planilhas que
refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em
legislação especial (inclusive
em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

N/A  

36

A minuta do edital contém
definição da forma de
apresentação de lances, dos
critérios de julgamento,
classificação e aceitação das
propostas?

SIM  

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM  

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de
acordo com o valor a ser contratado? SIM  

40
A minuta do edital contempla a avaliação
quanto aos critérios de habilitação
econômico-financeira?

SIM  

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade das
propostas?

NÃO  
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propostas?

42
A minuta de edital se abstém de definir de
forma genérica penalidades aplicáveis na
fase de julgamento da licitação?

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente estabelece prazo razoável
(não exíguo) para início da prestação de
serviços?

SIM 0660105

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição dos prazos
e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das
obrigações atribuídas ao contratante e à
fornecedora?

SIM  

46

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém obrigação à
fornecedora de manter as condições de
habilitação durante a execução do
contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

 
SIM

 

48

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém norma estabelecendo,
para a fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A
decisão compete à autoridade que ordenar
a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente estabelece, quando for o caso,
a segregação entre o recebimento
provisório e o definitivo?

NÃO  

50
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a vinculação
da remuneração com os resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém cláusula
com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

SIM  

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõem sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação
ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do
Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº
11.488/07

N/A  

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

SIM 0660108

56

Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?  Em curso
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Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e
arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Próxima fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI,
do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase

60

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço,
houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços?
Caso negativo, existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento
indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa?

SIM
0658355
 

62

Fora das hipóteses de registro de preços,
os autos do processo contêm documento
com estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o
caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração
do ordenador da despesa (artigo 16, II, da
Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A   

 
6. CONCLUSÃO
 

Para que o processo desenvolva-se com a mais
ampla regularidade possível, sugerimos algumas alterações na
minuta do edital:

 
a) no preâmbulo, alterar a referência  à
requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação, posto que se
trata de requisição promovida pela
Secretaria de Administração;
b) a alínea "b" do item 9.10.4, exige
comprovação de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível com
o objeto do Pregão, mediante cópia do
contrato de concessão ou do termo de
autorização para a prestação de Serviço
Telefônico Fixo Comutado – STFC de
Longa Distância Nacional - DDD,
outorgada pelo poder concedente nos
termos da legislação em vigor. Uma vez
que tal documento é publicado no Diário
Oficial da União, sugerimos alterar a
redação do item acima para aceitar
também o extrato da mencionada
publicação;
 

Ademais, salvo melhor entendimento, convém
juntar aos autos os elementos relativos aos itens 2, 22, 23,  26
e 29 da tabela de verificação.
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Assim sendo, seguem os autos  à Secretaria de

Administração, para aperfeiçoamento da instrução.
 

 
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 27/02/2020, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 27/02/2020, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660529 e o código CRC AF127C88.

0000194-95.2020.6.02.8000 0660529v22
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DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2020.
À SLC/SEIC
 
Em atenção ao Parecer nº 137 (0660529), remeto os

presentes autos à SLC, para os ajustes na minuta do edital,
conforme recomendado no item 6 - "Conclusão", do referido
Parecer. Deve-se ainda ajustar o item 12 do Anexo I - Termo
de Referência (p. 31 da minuta), posto que já indicado o preço
estimado da contratação.

Em paralelo, à SEIC, para:
a) incluir, se for o caso, planilha comparativa de

preços pesquisados, conforme item 26 da Tabela de
Verificação que integra o edital (se a Unidade entender por
suficiente a instrução na forma já levada a termo, justificar a
ausência da planilha);

b) oferecer, com base na pesquisa de preços,
maiores subsídios em reforço ao afstamento das
microempresas e empresas de pequeno porte do certame,
conforme apontado no item 29 da mencionada Tabela de
Verificação.

Acerca dos demais pontos, temos a esclarecer:
a) item 2 da Tabela de Verificação - trata-se de

contratação de serviço essencial à prestação dos serviços a
cargo deste Tribunal, de tal forma que a despesa
ordinariamente integra a proposta orçamentária do Órgão
que, em última análise, retrata o planejamento de
aquisições/contratações para o exercício;

b) item 22 da Tabela de Verificação - embora não
haja no Termo de Referência menção direta a requisito de
sustentabilidade, dada a natureza do serviço, que
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praticamente não comporta item material (corpóreo)
envolvido, sem olvidar das limitações do contratante quanto à
disposição de estabelecer condições contratuais, deve-se
atentar pela relevância dada ao fator econômico nos Estudos
Preliminares, quando se afirma: "Como benefício direto temos
a obtenção da redução das tarifas telefônicas por meio de
possibilidade de escolha de proposta mais vantajosa para o
Tribunal. Como benefício indireto temos a agilidade na
efetivação das ligações locais, interurbanas nacionais e
internacionais." De se atentar que a sustentabilidade engloba,
além da vertente ambiental, outros dois importantes aspectos:
o social e o econômico. De todo modo, como dito, a natureza
dos serviços, em nosso entendimento, não comporta a
indicação expressa de requisito de sustentabilidade para a
participação no certame. O menor preço é requisito intríseco
ao processo licitatório (na acepção de melhor preço, isto é, a
consideração da proposta mais qualificada que tenha o menor
preço).

c) item 23 da Tabela de Verificação - em nosso
Despacho 0645118, havíamos recomendado a consulta a
operadoras dos serviços de telefonia com base no Termo de
Referência elaborado pela Unidade demandante (0643384). A
instrução resultou na alteração do Termo, vindo a integrar os
autos o documento 0654424, "com planilhas ajustadas à
análise histórica da contratação", ajuste este que a Unidade
demandante declarou "suficiente ao atendimento da demanda
deste Regional, sendo apta a atingir os objetivos da
administração". Dessa forma, estando apto a instruir a
contratação, o Termo de Referência, em sua versão ajustada e
que integra a minuta do edital, deve ser reconhecido aprovado
para os efeitos legais pertinentes.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/03/2020, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661436 e o código CRC 5FCC0B41.

0000194-95.2020.6.02.8000 0661436v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
À SAD
 

Em atenção ao despacho GSAD 0661436, Parecer nº
317/AJ-DG 0660529 e em resposta ao suscitado para os itens 26 e 29
da lista de verificação, ratificamos a Informação da SEIC nº 629
0654621, a qual menciona que somente foi recebida uma única
proposta, da empresa Telemar Norte Leste S/A, com valores
excessivamente elevados, razão pela qual não foi considerada e foi
adotada a estimativa de preços com base nos valores do atual
contrato, após sugestão da unidade demandante; não sendo possível
elaborar planilha de estimativa de preços - item 26 da lista;

 
Quanto ao item 29 da lista de verificação como também

já mencionado e sugerido na Informação nº 629 desta Seção,
opinamos pela participação ampla e irrestrita em razão da pesquisa e
da natureza do serviço.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 02/03/2020, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 02/03/2020, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661892 e o código CRC 978EDBDF.

0000194-95.2020.6.02.8000 0661892v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
Acuso ciência do Despacho SEIC 0661892 e

devolvo os autos à SLC, para as providências enumeradas no
Despacho GSAD 0661436.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2020, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0662133 e o código CRC 2324FA27.

0000194-95.2020.6.02.8000 0662133v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  

  
 

PROCESSO Nº 0000194-95.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE 
ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços de 
telefonia  fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel), 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, Lei n.º 
9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 6.654/2008, de 
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e 
Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada 
Franqueada, Resolução ANATEL n.º 426/2005, Regulamento do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado – STFC, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a  prestação de serviços de telefonia  fixo 
comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel), conforme 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 

 
2 – DO PRAZO  PARA INICIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO.  
 

2.1. A licitante contratada deverá iniciar a prestação dos serviços  imediatamente 
após a publicação do extrato do contrato no órgão da imprensa nacional. 

 

2.2. A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir 
da assinatura , e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa 
Oficial, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, conforme o disposto no 
art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
3.1.   Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento  e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos, mormente no que se refere à 
concessão/autorização para exploração de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, 
Longa Distância Nacional - DDD (fixo-fixo e fixo-móvel). 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 

licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49.  

a.1) a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

3.6.  Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório, prévia 
aprovação, pela ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão do sigilo 
de que se revestem as propostas até a data da realização do pregão. 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
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devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com 

a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 

de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)   Valor total dos itens que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I.  
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6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  

 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que compõe o 
lote único, considerando o prazo de vigência contratual de 24 meses, sendo que  
sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.  

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após 

o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 
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7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
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seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 

e já apresentados.  

7.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  
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8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os constantes do Anexo I-D, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

8.3.1.1.   O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de 
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote 
ofertado. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha 
para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
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financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
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habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

9.10.3.  Quanto à qualificação econômico-financeira: certidão negativa de 
falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há 
menos de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame;  
 
9.10.4.  Quanto à qualificação técnica:  
 

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada a licitante; 

 

b)  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto deste Pregão, mediante cópia do contrato de concessão ou do termo de 

autorização para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC de Longa 

Distância Nacional – DDD, outorgada pelo poder concedente nos termos da legislação 

em vigor, podendo, alternativamente,  tal comprovação ser efetuada mediante a 

apresentação da publicação no Diário Oficial da União do extrato do contrato ou 

termo acima referido. 

 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado. 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10.8. No momento de envio da proposta, o licitante deverá encaminhar planilha de 
decomposição dos preços constante do Anexo I-C. 

11 - DOS RECURSOS. 

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 

a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
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14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço  das tarifas telefônicas serão reajustados conforme determinado por ato 
legal do poder concedente. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
16.2.  Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da 
empresa vencedora do certame. 
 
16.3. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 16.1, 
implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente 
será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da obrigação, sem 
prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
16.4. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
16.5. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de 
Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, 
será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16.6.  O prazo estipulado no item 16.1 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
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período. 
 
16.7.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
17 – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
17.1. Caberá à Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, unidade 
fiscalizadora da contratação designada para esse fim o encaminhamento à SEGEC das 
faturas correspondentes ao serviço telefônico prestado com o devido ATESTO. O 
ATESTO será realizado também por Chefe de Cartório em relação às despesas 
relativas às Zonas Eleitorais ou chefe da unidade onde os serviços sejam prestados. 

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

 
18.2.  Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e 
das cabíveis cominações legais. 

 
18.3.  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
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18.4.  A Licitante ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável 
de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

 
a)  multa de 0,06% (seis centésimos por cento), por dia de atraso, no caso 
atraso injustificado no início da execução dos serviços sobre o valor integral do 
contrato.  
 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do 
mesmo. 
 
 
18.4.1.  Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções:  Suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Publicação. 
 
18.4.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  

 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência 
e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 
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18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. 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. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1. O pagamento será creditado  em conta corrente da contratada, mediante 
ordem bancária, no prazo de  10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação 
da fatura/nota fiscal, devidamente atestada  a cargo da fiscalização desde que os 
serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato 
impeditivo imputável  à contratada. 
  
19.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação vigente. 
 
19.6.  Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas sistema de 
gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da internet, com 
finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
19.7.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 , - Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros  - Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  As obrigações do Contratante estão disponíveis na minuta do contrato. 

 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
22.1.  As obrigações da CONTRATADA estão disponíveis na minuta do contrato. 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3.     Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
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23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
no TRE/AL. 
 
23.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Especificações  DAS Linhas Diretas Instaladas no Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e nos Prédios dos Cartórios Eleitorais da Capital e interior do 
Estado; 
ANEXO I–B – Perfil de Tráfego Anual do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
ANEXO I–C – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO I–D – Valores Máximos; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão); 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
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23.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – DDD 
 

 

1) DAS DEFINIÇÕES: 

 

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico Fixo 

Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

 

1.1) SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – definido no 

Plano Geral de Outorga como o serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão 

de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 

utilizando processos de telefonia; 

 

1.2) REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral de Outorgas – PGO, 

aprovado pelo Decreto n. 2.534, de 02 de abril de 1998; 

 

1.3) SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de 

Outorgas, constituída de Estados e/ou Municípios; 

 

1.4) SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTRA-REGIONAL – modalidade 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, cujas chamadas são originadas e terminadas 

num mesmo setor ou entre setores de uma mesma região, definida pelo Plano Geral de 

Outorgas – PGO; 

 

1.5) SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTER-REGIONAL – modalidade 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, cujas chamadas são originadas e terminadas 

entre regiões distintas, dentre aquelas definidas pelo Plano Geral de Outorgas – PGO; 

 

1.6) PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal estimado, 

em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de 

destino de maior ocorrência; 
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1.7) PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação do 

serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços 

eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as 

regras e critérios de aplicação; 

 

1.8) PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta 

obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no STFC registrado na 

ANATEL; 

 

1.9) PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – entendido como plano opcional ao 

plano básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela prestadora, visando a 

melhor adequação da prestação do serviço para atendimento do mercado; 

 

1.10) USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado 

independentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço; 

 

1.11) TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão 
licitador; 

 

1.12) LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos 

constitutivos/anexos; 

 

1.13) LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento 

licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto, por item 

desta licitação. 

 

2) DO OBJETO 
 

Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), de 

Longa Distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo-móvel), 
relacionados nos itens a seguir: 

2.1 – Tipo de linha / Descrição 
 

Número da Linha Descrição e Local de Instalação 
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01 – 82- 2122-7700 – 
tronco digital 

Entroncamento digital bidirecional E1 dotado de 
30 linhas através de circuito bidirecional com 
feixe de 2M distribuídos para 150 ramais 
digitais, com plano de numeração DDR, 
gerenciados por uma Central Telefônica Digital, 
marca UNIFY. Modelo Openscape X, com 
possibilidade de expansão. 

02 – 53 linhas analógicas Com possibilidade de expansão. 
 

2.1.1) – ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA 

 

Central Telefônica Digital marca UNIFY. Modelo Openscape X, com 

capacidade final de 192 portas com a seguinte configuração ATUAL: Feixe – E1 (30 

canais) – 03 cinquentenas (150 ramais)- Linhas Digitais (2122-7650 a 2122- 7799), 01 

TRONCO ANALÓGICO, além do monofone convencional; sistema de tarifação e 

bilhetagem. 

 

2.1.2 – Definição do Lote Único, itens 01 e 02, ligações de fixo para fixo e de fixo 
para móvel: 

 

Serviço Telefônico Fixo Comutado de longa distância definida pelo Plano Geral 

de Outorgas – PGO, assim entendidas as ligações oriundas da Sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Aristeu de Andrade, nº377, Farol, Maceió-Alagoas, 

para as Capitais dos Estados da Federação, bem como ligações oriundas dos Cartórios do 

Interior do Estado para a Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como para 

os demais Estados da Federação. 

 

3) DO PERFIL DE TRÁFEGO 
 

O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, (Anexo II), servirá tão-

somente de subsídio às licitantes na formulação das propostas e na indicação do percentual 

de desconto e, a CPL, na análise e aferição da 

proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro 

para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

4) DOS PREÇOS DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 
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Os preços das ligações telefônicas serão aqueles 

constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS OU PLANO ALTERNATIVO 

DE SERVIÇOS de cada uma das licitantes, levando-se em conta, para efeito de cotação, o 

perfil de tráfego do TRE-AL e o horário de 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, para o lote 

indicado no anexo II, e seus respectivos itens 

 

5) DO PREÇO 
 

5.1) Nos preços das ligações telefônicas deverão estar incluídas as despesas com 

salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outras despesas 

relativas aos serviços de telefonia, inclusive os impostos e as taxas, quando aplicáveis; 
 

5.2) A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (Anexo III) deverá 

estar preenchida com os preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS OU 

PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS da licitante; 

 

5.3) No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano alternativo 

de serviços a ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo máximo de 

30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato, sob pena de rescisão do mesmo e 

aplicação das penalidades cabíveis; 

 

6) DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS E DA LICITANTE VENCEDORA, DURANTE A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS: 

 

6.1) Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: 

 

6.1.1) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências 

para execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário; 

6.1.2) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela licitante vencedora; 

 

6.1.3) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia; 

 

6.1.4) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 

praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto desta licitação, de 

forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para a Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

6.1.5) Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 
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6.1.6) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 

inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de 

força maior, justificados e aceitos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, não deve 

ser interrompida; 

 

6.1.7) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos 

preços na data da emissão das contas telefônicas; 

 

6.1.8) Emitir, por intermédio da Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de 

Administração do T.R.E - AL, pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência 

de condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

6.1.9) Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação de 

serviços, quando for o caso; 
 

6.1.10) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio da Unidade 

Administrativa competente vinculado à Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de 

Administração do TRE-AL; 

6.2) Caberá à licitante vencedora além das responsabilidades resultantes desta licitação, 

da Lei 9.472/97, do contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais 

disposições regulamentares pertinentes ao serviço a ser prestado: 

 

6.2.1) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a publicação do extrato do 

contrato no órgão da imprensa oficial; 

 

6.2.2) Responder pelos danos causados diretamente à Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 

execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

o acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

6.2.3) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

6.2.4) Repassar a Administração do Tribunal Regional Eleitoral durante o período de 

vigência de contrato que vier a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao 

mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos dos que 

os ofertados na proposta comercial apresentada pela licitante; 

 

6.2.5) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 
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obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços 

praticados nesta licitação; 

 

6.2.6) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, atendendo as solicitações 

do contratante no caso de qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços, 

devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 8 (oito) horas, a 

contar da solicitação, salvo ocorrência por força maior devidamente justificado para análise 

da Administração do TRE/AL; 

6.2.7) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela 

boa técnica; 

 

6.2.8) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a 

obter uma operação correta e eficaz; 
 

6.2.9) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em 

perfeita ordem; 

 

6.2.10) Fornecer, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, na forma solicitada pelo 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nota fiscal fatura para pagamento contendo o 

detalhamento dos serviços prestados nos terminais analógicos e digitais, em conta única 

(nota fiscal fatura), devendo conter – o demonstrativo de utilização dos serviços, período, 

terminal destino, local de origem, local destino, hora início, minutos, valor de cada ligação, 

por linha telefônica, mês a mês; 

 

6.2.11) Comunicar à Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

 

6.2.13) Comunicar, ainda, a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por 

escrito em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todos os preços e vantagens 

ofertadas ao mercado, inclusive os de horário reduzido; 

 

6.2.14) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

 

6.2.15) Indicar representante para manter contato com o contratante, para o 

esclarecimento de quaisquer dúvidas decorrentes do contrato, receber notificações, 

solicitações e demais atos inerentes ao futuro contrato. 

 

 

7) DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
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Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

 

7.1) É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal 

Regional Eleitoral durante a execução dos serviços mencionados; 

 

7.2) É proibida, também, a veiculação de publicidade vinculativa ou não, acerca do 

contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia 

autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

7.3) É vedado a subcontratação total dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

a – A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

7.4) É vedada à contratada, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o 

contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do contratante; 

os empregados e prepostos da contratada não terão qualquer vínculo empregatício com a 

contratante, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da 

legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na 

época devida; e, 

 

7.5) Entregar ao contratante planilha de preços relativa aos itens, cujos objetos lhe foram 

adjudicados, adequando-a ao valor global de cada item, para fins de verificação pela 

Administração, durante a execução do contrato, se os preços faturados estão de acordo com 

os preços ofertados pela contratada durante o procedimento licitatório. 

 

7.6) Apresentar e disponibilizar a instalação, manutenção e treinamento ao Contratante 

de sistema (software) com detalhamento capaz de identificar todos os terminais 

pertencentes ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Capital e Interior do Estado, com a 

respectiva minutagem, taxas, origem de chamada, destino de chamadas mês a mês. 

 

8) DO REAJUSTE DAS TARIFAS 
 

OS PREÇOS DAS TARIFAS TELEFÔNICAS SERÃO REAJUSTADOS CONFORME 

DETERMINADO POR ATO LEGAL DO PODER CONCEDENTE. 

 

 

9) DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

9.1) A Gestão Contratual será realizada pela Seção de Gestão de Contratos – SEGEC, 
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sendo a execução dos serviços acompanhada e fiscalizada por Servidor(a) lotado (a) na 

Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, vinculada à Secretaria de 

Administração, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com 

informações pertinentes a essa atribuição, bem como na elaboração de termos de referência, 

informações e pareceres técnicos. 

 

9.2) As decisões e providências que ultrapassarem a competência da unidade gestora, 

deverão ser informadas ao Coordenador de Serviços Gerais e solicitada ao Secretário de 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

9.3) A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, durante o período de vigência do contrato, para representá-la 

administrativamente sempre que for necessário. 
 
 

10) DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Caberá à Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, unidade 

fiscalizadora da contratação designada para esse fim o encaminhamento à SEGEC das 

faturas correspondentes ao serviço telefônico prestado com o devido ATESTO.O ATESTO 

será realizado também por Chefe de Cartório em relação às despesas relativas às Zonas 

Eleitorais ou chefe da unidade onde os serviços sejam prestados. 

 

12) DA ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

A ser realizado pela unidade competente desta Corte Eleitoral, levando em 

consideração a análise constante nos Estudos Técnicos Preliminares, objeto do PA 

SEI!0000194- 95.2020.6.02.8000. 

 

 

13) DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir da 

sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa 

Oficial, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, conforme o disposto no 

art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, na redação dada pela Lei n.º 9.648/98. 

 

 

Maceió-AL, 07 de fevereiro de 2020. 
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Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira Estagiária SEGEC 

 

 

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 
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ANEXO I - A 

ESPECIFICAÇÃO DAS LINHAS DIRETAS INSTALADAS NO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E NOS PRÉDIOS DOS 

CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO. 
 

  

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO 
 

TTEERRMMIINNAALL 
 

EENNDDEERREEÇÇOO 
QQTTEE DDEE 
LLIINNHHAASS 

1 VVIIÇÇOOSSAA 33228833--11119922 RRUUAA FFRREEDDEERRIICCOO MMAAIIAA,, SS//NN,, CCEENNTTRROO 11 

 
2 

 

AATTAALLAAIIAA 
 

33226644--11332233 
AAVVEENNIIDDAA PPEEDDRROO PPEERREEIIRRAA AACCIIOOLLII,, SS// NN.. 

BBAAIIRRRROO JJOOSSÉÉ PPAAUULLIINNOO 

 

11 

 

 
3 

 

 
CCOORRUURRIIPPEE 

 

 
33227733--11221100 

RRUUAA CC,, NN..ºº 116677,, CCOONNJJ.. HHAABBIITTAACCIIOONNAALL 

RRUUBBEENNSS WWAANNDDEERRLLEEYY,, CCOOMMEENNDDAADDOORR 

TTÉÉRRCCIIOO WWAANNDDEERRLLEEYY –– CCOOMMEENNDDAADDOORR 

TTÉÉRRCCIIOO WWAANNDDEERRLLEEYY 

 

 
11 

 
4 

 

PPIILLAARR 
 

33226655--11337755 
PPRRAAÇÇAA MMAARREECCHHAALL FFLLOORRIIAANNOO PPEEIIXXOOTTOO,, 

333377 -- CCEENNTTRROO 

 

11 

 
5 

 

MMUURRIICCII 
 

33228866--11118877 
RRUUAA JJOOÃÃOO LLOOPPEESS FFEERRRREEIIRRAA,, SS//NN –– 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
6 

 

PPAALLMMEEIIRRAA DDOOSS ÍÍNNDDIIOOSS 
 

33442200--11001100 
PPRRAAÇÇAA DDAA IINNDDEEPPEENNDDÊÊNNCCIIAA,, 225522 –– 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
7 

 

PPÃÃOO DDEE AAÇÇÚÚCCAARR 
 

33662244--11775555 
AAVVEENNIIDDAA FFEERRRREEIIRRAA DDEE NNOOVVAAEESS,, 994499 –– 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
8 

PPAASSSSOO DDEE 

CCAAMMAARRAAGGIIBBEE 

 

33225588--11114411 
RRUUAA FFRRAANNCCIISSCCOO PPIIMMEENNTTEELL,, 3388,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
9 

 

PPEENNEEDDOO 
 

33555511--22999900 
RROODDOOVVIIAA EENNGGEENNHHEEIIRROO JJOOAAQQUUIIMM 

GGOONNÇÇAALLVVEESS,, 550022 –– SSAANNTTAA LLUUZZIIAA 

 

11 

10 PPOORRTTOO CCAALLVVOO 33229922--11221155 RRUUAA DDAA JJAAQQUUEEIIRRAA,, 118855,, CCEENNTTRROO 11 

 
11 

PPOOSSTTOO DDEE 

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO DDEE 

MMAARRAAGGOOGGII 

 
33229966--11330011 

 
PPRRAAÇÇAA BBAATTIISSTTAA AACCIIOOLLYY,, 4400,, CCEENNTTRROO 

 
11 

 
12 

 
RRIIOO LLAARRGGOO 

 
33226611--11222255 

AAVVEENNIIDDAA PPRREESSIIDDEENNTTEE FFEERRNNAANNDDOO CCOOLLLLOORR 

DDEE MMEELLLLOO,, 4488,, TTAABBUULLEEIIRROO DDOO 

PPIINNTTOO 

 
11 

 
13 

 

SSÃÃOO JJOOSSÉÉ DDAA LLAAJJEE 
 

33228855--11228833 
PPRRAAÇÇAA OOSSMMAANN CCOOSSTTAA PPIINNOO,, SS//NN,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
14 

PPOOSSTTOO DDEE 

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO DDEE 

CCOOLLÔÔNNIIAA LLEEOOPPOOLLDDIINNAA 

 
33225555--11112222 

RRUUAA SSEEVVEERRIINNOO FFEERRRREEIIRRAA DDEE LLIIMMAA,, 

0099,, CCEENNTTRROO 

 
11 

 
15 

SSÃÃOO LLUUÍÍSS DDOO 

QQUUIITTUUNNDDEE 

 

33225544--11117711 
RRUUAA CCOOEELLHHOO CCAAVVAALLCCAANNTTEE,, 7733,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
16 

SSÃÃOO MMIIGGUUEELL DDOOSS 

CCAAMMPPOOSS 

 

33227711--33003300 
RRUUAA CCEELL.. FFRRAANNCCIISSCCOO CCAAVVAALLCCAANNTTEE,, 

5511,, CCEENNTTRROO 

 

11 

 
17 

 

SSAANNTTAANNAA DDOO IIPPAANNEEMMAA 
 

33662211--33113399 
AAVVEENNIIDDAA PPRREESSIIDDEENNTTEE DDUUTTRRAA,, NN..ºº 338855,, 

BBRR--331166,, MMOONNUUMMEENNTTOO 

 

11 
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18 
 

TTRRAAIIPPUU 
 

33553366--11117799 
RRUUAA IISSMMAARR DDEE GGÓÓIISS MMOONNTTEEIIRROO,, SS//NN,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
19 

 

UUNNIIÃÃOO DDOOSS PPAALLMMAARREESS 
 

33228811--11776666 
RRUUAA MMAARREECCHHAALL DDEEOODDOORROO DDAA 

FFOONNSSEECCAA,, 0011 -- CCEENNTTRROO 

 

11 

 
20 

 

AARRAAPPIIRRAACCAA ((2222ªª ZZEE)) 
33552222--11330044 RRUUAA GGEERRVVÁÁZZIIOO DDEE OOLLIIVVEEIIRRAA LLIIMMAA,, 

114477,, NNOOVVOO HHOORRIIZZOONNTTEE 

 

11 
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21 
 

MMAARREECCHHAALL DDEEOODDOORROO 
 

33226633--11119911 
RRUUAA CCAAPPIITTÃÃOO BBEERRNNAARRDDIINNOO SSOOUUTTOO,, 

222255 –– CCEENNTTRROO 

 

11 

 
22 

 

MMAATTAA GGRRAANNDDEE 
 

33664422--11112255 
PPRRAAÇÇAA CCEELL.. JJOOSSÉÉ MMAALLTTAA DDEE SSÁÁ.. 1144 -- 

CCEENNTTRROO 

 

11 

23 QQUUEEBBRRAANNGGUULLOO 33228888--11116688 RRUUAA TTRREEZZEE DDEE JJUUNNHHOO,, 221166,, CCEENNTTRROO 11 

24 BBAATTAALLHHAA 33553311--11331155 RRUUAA 2222 DDEE DDEEZZEEMMBBRROO,, 118811 –– CCEENNTTRROO 11 

 
25 

 
MMAAJJOORR IISSIIDDOORROO 

 
33442244--11224400 

RRUUAA PPRROOFFEESSSSOORRAA MMAARRIIAA JJOOSSÉÉ DDEE RR.. 

BBAARRRROOSS,, SS//NN,, FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL,, CCEENNTTRROO 
 

11 

 

26 
 

TTEEOOTTÔÔNNIIOO VVIILLEELLAA 
 

33554433--11332255 
RRUUAA PPEEDDRROO CCAAVVAALLCCAANNTTEE,, 445588 -- 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
27 

PPOORRTTOO RREEAALL DDOO 

CCOOLLÉÉGGIIOO 

 

33555533--11110055 
AAVV.. GGOOVVEERRNNAADDOORR MMOOAACCIIRR AANNDDRRAADDEE,, 

662211,, CCEENNTTRROO 

 

11 

 
28 

PPOOSSTTOO DDEE 

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO DDEE 

IIGGRREEJJAA NNOOVVAA 

 
33555544--11224499 

 
RRUUAA DDJJAALLMMAA RRAAPPOOSSOO,, 5533,, CCEENNTTRROO 

 
11 

 
29 

 

ÁÁGGUUAA BBRRAANNCCAA 
 

33664444--11221155 
RRUUAA CCÔÔNNEEGGOO NNIICCOODDEEMMOOSS,, 1166,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

30 DDEELLMMIIRROO GGOOUUVVEEIIAA 33664411--11447700 RRUUAA OOLLAAVVOO BBIILLAACC,, 331188,, CCEENNTTRROO 11 

 
31 

PPOOSSTTOO DDEE 

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO DDEE 

PPIIRRAANNHHAASS 

 
33668866--11442211 

 
RRUUAA CCAAMMPPOO GGRRAANNDDEE,, 6600,, XXIINNGGÓÓ 

 
11 

 
32 

 

GGIIRRAAUU DDOO PPOONNCCIIAANNOO 
 

33552200--11440033 
AAVVEENNIIDDAA PPRROOGGRREESSSSOO,, 336600,, 

PPRROOGGRREESSSSOO 

 

11 

 
33 

 

IIGGAACCII 
 

33442233--11112222 
RRUUAA JJUURRAACCYY TTEENNÓÓRRIIOO CCAAVVAALLCCAANNTTEE,, 

5533,, CCEENNTTRROO 

 

11 

34 CCAACCIIMMBBIINNHHAASS 33442222--11116611 RRUUAA CCLLAARRIINNDDOO AAMMOORRIIMM,, SS//NN -- CCEENNTTRROO 11 

 
35 

 

CCAAMMPPOO AALLEEGGRR 
 

33227755--11112288 
AAVVEENNIIDDAA JJOOÃÃOO FFEERRNNAANNDDEESS VVIIEEIIRRAA,, 

449955,, CCEENNTTRROO 

 

11 

36 BBOOCCAA DDAA MMAATTAA 33227799--11335588 RRUUAA LLAADDIISSLLAAUU CCOOIIMMBBRRAA,, 112288,, CCEENNTTRROO 11 

 
37 

PPOOSSTTOO DDEE 

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO DDEE 

MMAARRIIBBOONNDDOO 

 
3270-1120 

RRUUAA PPAADDRREE AABBEELLAARRDDOO RROOMMEERROO 

PPEERREEIIRRAA,, SS//NN,, CCEENNTTRROO 

 
1 

 

38 
 

SSÃÃOO SSEEBBAASSTTIIÃÃOO 
 

33554422--11222211 
RRUUAA VVEERREEAADDOORRAA MMAARRIIAA JJOOSSÉÉ PPEERREEIIRRAA 

PPAACCHHEECCOO,, 0011,, CCEENNTTRROO 

 

11 

 
39 

 

MMAARRAAVVIILLHHAA 
 

33662255--11113355 
RRUUAA MMAANNOOEELL MMAARRTTIINNSS LLEEMMOOSS,, 112200 -- 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
40 

 

SSÃÃOO JJOOSSÉÉ DDAA TTAAPPEERRAA 
 

33662222--11114466 
AAVVEENNIIDDAA MMAANNOOEELL MMAARRCCIIAANNOO,, 441188,, 

CCEENNTTRROO 

 

11 

 
41 

 

JJOOAAQQUUIIMM GGOOMMEESS 
 

33225566--11113344 
PPRRAAÇÇAA LLAAUURREENNTTIINNOO GGOOMMEESS DDEE 

BBAARRRROOSS,, 0022,, CCEENNTTRROO 

11 

 
42 

 

AARRAAPPIIRRAACCAA ((5555ªª ZZ..EE)) 
 

33553300--99443322 
RRUUAA GGEERRVVÁÁZZIIOO DDEE OOLLIIVVEEIIRRAA LLIIMMAA,, 

114477,, NNOOVVOO HHOORRIIZZOONNTTEE 

 

11 
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43 
 

MMAACCEEIIÓÓ 
 

33332266--55663300 
CCEENNTTRRAALL TTEELLEEFFÔÔNNIICCAA –– TTRREE//AALL -- RRUUAA 

AARRIISSTTEEUU DDEE AANNDDRRAADDEE,, 337777,, FFAARROOLL 

 

11 

 
44 

 
MACEIÓ 

 
3221-3124 

PORTARIA – ANTIGA SEDE DO TRE-AL 

– 

 
1 

   PRAÇA SINIMBU. S/N, CENTRO  
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45 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

 
33222211--88443344 

GGAABBIINNEETTEE DDAA OOUUVVIIDDOORRIIAA EELLEEIITTOORRAALL –– 

TTRREE//AALL –– RRUUAA AARRIISSTTEEUU DDEE AANNDDRRAADDEE,, 

337777,, FFAARROOLL 

 
11 

 

46 
 

MACEIÓ 
 

3221-5998 
BBIIBBLLIIOOTTEECCAA//AARRQQUUIIVVOO –– RRUUAA AARRIISSTTEEUU 

DDEE AANNDDRRAADDEE,, 440066,, FFAARROOLL 

 

1 

 
47 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

 
33333388--11665555 

CCEENNTTRRAALL TTEELLEEFFÔÔNNIICCAA –– FFÓÓRRUUMM 

EELLEEIITTOORRAALL DDEE MMAACCEEIIÓÓ –– AAVVEENNIIDDAA 

FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, FFAARROOLL 

 
11 

48 MMAACCEEIIÓÓ 
 

33224411--66773300 

(1ª ZE) 

FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL DDAA CCAAPPIITTAALL –– 

AAVVEENNIIDDAA FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, 

FFAARROOLL 

 
11 

 
49 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

3241-3312 

(2ª ZE) 

FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL DDAA CCAAPPIITTAALL –– 

AAVVEENNIIDDAA FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, 

FFAARROOLL 

11111 

 
50 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

3338-1506 

(3ª ZE) 

FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL DDAA CCAAPPIITTAALL –– 

AAVVEENNIIDDAA FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, 

FFAARROOLL 

11 

 
51 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

3338-1208 

(33ª ZE) 

FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL DDAA CCAAPPIITTAALL –– 

AAVVEENNIIDDAA FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, 

FFAARROOLL 

11 

 
52 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

3241-6018 

(54ª ZE) 

FFÓÓRRUUMM EELLEEIITTOORRAALL DDAA CCAAPPIITTAALL –– 

AAVVEENNIIDDAA FFEERRNNAANNDDEESS LLIIMMAA,, 33448877,, 

FFAARROOLL 

11 

 
53 

 
MMAACCEEIIÓÓ 

 
33332288--11994477 

SSEEÇÇÃÃOO DDEE AALLMMOOXXAARRIIFFAADDOO –– TTRREE//AALL -- 

AAVVEENNIIDDAA MMEENNIINNOO MMAARRCCEELLOO,, 77..220000,, ““DD”” -- 

SSEERRRRAARRIIAA 

 
11 

 

TTOOTTAALL 5533 
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ANEXO I-B 

 

PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE ALAGOAS, ESTIMADO EM MINUTOS, RELATIVAMENTE ÀS 

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ORIGINADAS NO ESTADO DE ALAGOAS. 

LOTE 01 

 

ITEM 01 – Ligações fixo-fixo 
 

 

Local de 
destino das 
ligações 

Quantidade 
estimada de minutos 

- para 24 meses 

Alagoas (Estadual)- Todos os 
municípios do Estado de Alagoas 
e Capital 

142.692 

Rio de Janeiro 1.577 
Vitória 483 
Salvador 627 
Aracaju 1.606 
Recife 5.778 
João Pessoa 1.388 
Natal 882 
Fortaleza 850 
Teresina 202 
São Luís 299 
Belém 569 
Macapá 400 
Manaus 616 
Boa Vista 369 
Belo Horizonte 558 
Brasília 12.721 
Cuiabá 20 
Campo Grande 20 
Goiânia 20 
Palmas 108 
Porto Velho 227 
Rio Branco 596 
Porto Alegre 173 
Florianópolis 152 
Curitiba 162 
São Paulo 1.484 
TOTAL ESTIMADO 174.577 
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ITEM 02 – Fixo-Móvel 

 

Local de destino 
das ligações 

Quantidade estimada 
de minutos - para 24 

meses 

Todos os municípios do 
Estado de Alagoas e Capital. 

15937 

Rio de Janeiro 175 
Vitória 54 
Salvador 70 
Aracaju 178 
Recife 642 
João Pessoa 154 
Natal 98 
Fortaleza 94 
Teresina 22 
São Luís 33 
Belém 63 
Macapá 44 
Manaus 68 
Boa Vista 41 
Belo Horizonte 62 
Brasília 2054 
Cuiabá 4 
Campo Grande 4 
Goiânia 4 
Palmas 12 
Porto Velho 25 
Rio Branco 66 
Porto Alegre 19 
Florianópolis 17 
Curitiba 18 
São Paulo 165 
TOTAL 20.120 
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ANEXO I-C 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS CONSTANTES DO PLANO BÁSICO 

OU PLANO ALTERNATIVO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS, 

APRESENTADOS NA FORMA DO ITEM 5.2 DO PRESENTE TERMO DE 

REFERÊNCIA,  REFERENTES ÀS LIGAÇÕES ORIGINADAS DE TELEFONES 

FIXOS, conforme item I. 
 

LOTE 01 

 

ITEM 01 – Ligações Fixo-Fixo 
 

QUANTIDADE DE 
MINUTOS ESTIMADO 
PARA O 

PREÇO DA LIGAÇÃO POR 
MINUTO 

VALOR TOTAL : PREÇO x 
MINUTOS 
= R$ 

PERÍODO DE 24 
MESES 

 

 
174.577 

c/imposto: R$ c/imposto: R$ 

  

 

ITEM 02 – Ligações Fixo-Móvel 

 

QUANTIDADE DE MINUTOS 
ESTIMADO PARA O 

PREÇO DA LIGAÇÃO POR 
MINUTO 

VALOR TOTAL : PREÇO x 
MINUTOS 
= R$ PERÍODO DE 24 

MESES 
 

 
20.120 

C/imposto: R$ C/imposto: R$ 
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ANEXO I-D 
 

VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 
 

LOTE ITEM SERVIÇO QUANTITATIVO 
EM MINUTOS 

(para 24 meses) 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
(para 24 
meses) 

1 1 Ligação fixo-fixo 174.577 R$ 0,09 R$ 15.837,95 
2 Ligação fixo-

móvel 
20.120 R$ 0,68 R$ 13.741,00 

Valor total estimado para o LOTE 1 R$ 29.578,95 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

CONTRATO N° XX/2020 
Processo nº 0000194-95.2020.6.02.8000 

 
MINUTA 
 
Contrato de Prestação de Serviço TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO – STFC,   de Longa Distância Nacional - 
DDD (fixo-fixo e fixo-móvel), que entre si celebram 
a União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa ______________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, 
Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º ..............., bairro 
..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., daqui por diante denominada 
CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e domiciliado na 
..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF 
sob n° ................., resolvem celebrar o presente contrato de Prestação de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado -  STFC,  na  modalidade local, com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto n º 
10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, devendo serem observadas as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666/1993, e alterações 
posteriores, Lei n.º 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei 
Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 6.654/2008, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas 
– PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério das 
Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 426/2005, 
Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFCe Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, 
Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, 
de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no D.O.U., Seção 1, edição 
de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado. Bem como a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas de contratação, disponível no site 
www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem como objeto a prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO 
FIXO COMUTADO – STFC, de Longa Distância Nacional  (fixo/fixo e fixo/móvel), conforme o edital 
e seus anexos. 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0665318)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 190

http://www.tre-al.gov.br/


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

44 
 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
 A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante o 
regime de empreitada por preço unitário, com a prestação do serviço telefônico fixo 
comutado, conforme condições estabelecidas no Pregão Eletrônico n.º xx/2020  e seus 
Anexos, e a proposta da contratada, lançada no evento SEI xxxxx (Processo SEI nº xxxxxx). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços 
constantes de sua proposta, sendo de R$ ... (...) o valor global estimado deste contrato. 
 

LOTE ITEM SERVIÇO QUANTITATIVO 
EM MINUTOS 

(para 24 meses) 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
(para 24 
meses) 

1 1 Ligação fixo-fixo 174.577   
2 Ligação fixo-

móvel 
20.120   

Valor total para o LOTE 1  
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá apresentar mensalmente, para pagamento as 
contas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As contas deverão ter valor fiscal e, apresentar na fatura 
encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (fixo-fixo e fixo móvel). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será creditado  em conta corrente da contratada, 
mediante ordem bancária, no prazo de  10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação 
da fatura/nota fiscal, devidamente atestada  a cargo da fiscalização desde que os serviços 
estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável  
à contratada. 
  
PARÁGRAFO QUARTO  - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará as 
retenções tributárias determinadas pela legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas sistema 
de gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da internet, com 
finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
PARÁGRAFO NONO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
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efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                              365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

 Os preços das tarifas telefônicas serão reajustados conforme 
determinado por ato legal do poder concedente. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 2020 - PTRES 167674 
- Elemento de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).   

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subseqüentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
    
 Caberá à CONTRATADA além das responsabilidades resultantes desta licitação, 
da Lei 9.472/97, do contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais 
disposições regulamentares pertinentes ao serviço a ser prestado: 
 

a) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a publicação do extrato do 
contrato no órgão da imprensa oficial; 
 
b) Responder pelos danos causados diretamente à Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução 
dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
c) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
d) Repassar a Administração do Tribunal Regional Eleitoral durante o período de vigência 
de contrato que vier a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao mercado, 
inclusive os de horário reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos dos que os 
ofertados na proposta comercial apresentada pela licitante; 
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e) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 
obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços 
praticados nesta licitação; 
 
f) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, atendendo as solicitações do 
contratante no caso de qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços, 
devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 8 (oito) horas, 
a contar da solicitação, salvo ocorrência por força maior devidamente justificado para 
análise da Administração do TRE/AL; 
 
g) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
 
h) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter 
uma operação correta e eficaz; 
 
i) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 
ordem; 
 
j) Fornecer, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, na forma solicitada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, nota fiscal fatura para pagamento contendo o detalhamento 
dos serviços prestados nos terminais analógicos e digitais, em conta única (nota fiscal 
fatura), devendo conter – o demonstrativo de utilização dos serviços, período, terminal 
destino, local de origem, local destino, hora início, minutos, valor de cada ligação, por linha 
telefônica, mês a mês; 
 
k) Comunicar à Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral, por escrito, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 
 
l) Comunicar, ainda, a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por escrito em 
um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todos os preços e vantagens ofertadas ao 
mercado, inclusive os de horário reduzido; 
 
m) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
n) Indicar representante para manter contato com o contratante, para o esclarecimento de 
quaisquer dúvidas decorrentes do contrato, receber notificações, solicitações e demais 
atos inerentes ao futuro contrato. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO -  Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 
 

a) É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal 
Regional Eleitoral durante a execução dos serviços mencionados; 
 
b) É proibida, também, a veiculação de publicidade vinculativa ou não, acerca do contrato 
firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização 
da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
c) É vedado a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
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c.1) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

. 

d) É vedada à contratada, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o 
contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
contratante; os empregados e prepostos da contratada não terão qualquer vínculo 
empregatício com a contratante, correndo por conta exclusiva da primeira todas as 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as 
quais se obriga a saldar na época devida; e, 
 
e) Entregar ao contratante planilha de preços relativa aos itens, cujos objetos lhe foram 
adjudicados, adequando-a ao valor global de cada item, para fins de verificação pela 
Administração, durante a execução do contrato, se os preços faturados estão de acordo 
com os preços ofertados pela contratada durante o procedimento licitatório. 

 

f) Apresentar e disponibilizar a instalação, manutenção e treinamento ao Contratante 
de sistema (software) com detalhamento capaz de identificar todos os terminais 
pertencentes ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Capital e Interior do Estado, 
com a respectiva minutagem, taxas, origem de chamada, destino de chamadas mês a 
mês. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 A Contratante se obriga a: 

 
a) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências para 
execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário; 

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

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

d) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 
praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto desta licitação, de 
forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para a Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 

e) Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 
 

f) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de 
força maior, justificados e aceitos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, não deve 
ser interrompida; 
 

g) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços 
na data da emissão das contas telefônicas; 
 

h) Emitir, por intermédio da Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de 
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Administração do T.R.E - AL, pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, 
em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à 
exigência de condições estabelecidas no Termo de Referência; 
 
i) Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação de 
serviços, quando for o caso; 

j) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio da Unidade 
Administrativa competente vinculado à Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria 
de Administração do TRE-AL; 

 
 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir da data 
da sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa 
Oficial,  podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, conforme o disposto no art. 
57, II, da Lei nº 8.666/93, na redação dada pela Lei nº 9.648/98. 
   
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado que, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente 
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA ficará sujeita a aplicação de multa de mora e 
convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a)  multa de 0,06% (seis centésimos por cento), por dia de atraso, no caso atraso 
injustificado no início da execução dos serviços sobre o valor integral do contrato.  
 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do 
mesmo. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções:  Suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; e 
Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publicação. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 

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

 
PARÁGRAFO DEZ-    Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO ONZE -   Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da 
Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

 
PARÁGRAFO TREZE -   O período de atraso será contado em dias corridos. 
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PARÁGRAFO QUATORZE -  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 QUINZE - 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 DEZESSEIS - .  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do 
Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
  O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto contratado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, fica o 
TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, até o limite do valor dos 
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 
 
 O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no §1º do 
referido artigo. 
 
CLÁUSULA CARTOZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
xx/2020 E À PROPOSTA COMERCIAL 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº xx/2020  e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX (Processo 
SEI nº XXXXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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 Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

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

 
   Maceió, ____de ____________ de 2020. 

  
 
 
Pelo TRE/AL  

 
    Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 
 
 
 

Pela Contratada  
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2020.
À AJ-DG,
para análise da minuta de edital alterada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/03/2020, às 14:52, 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
0665320 e o código CRC 12278951.

0000194-95.2020.6.02.8000 0665320v1
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PROCESSO : 0000194-95.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : FASE INTERNA LICITAÇÃO. ANÁLISE DE PREGÃO. SERVIÇOS FIXO COMUTADO (STFC), DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – DDD
(FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL).

 

Parecer nº 412 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor Geral, 
 
Retornam os presentes autos a esta unidade, para

fins de conclusão da análise de minuta de edital de Pregão
Eletrônico (0660105) objetivando a prestação de serviços fixo
comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-
fixo e fixo móvel), iniciada com o Parecer nº 317 (0660529),
ocasião em que esta Assessoria Jurídica solicitou as seguintes
diligências:

 
"Para que o processo desenvolva-se com a
mais ampla regularidade possível,
sugerimos algumas alterações na minuta
do edital:

a) no preâmbulo, alterar a referência 
à requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da
Informação, posto que se trata de
requisição promovida pela Secretaria
de Administração;
b) a alínea "b" do item 9.10.4, exige
comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto do
Pregão, mediante cópia do contrato
de concessão ou do termo de
autorização para a prestação de
Serviço Telefônico Fixo Comutado –
STFC de Longa Distância Nacional -
DDD, outorgada pelo poder
concedente nos termos da legislação
em vigor. Uma vez que tal documento
é publicado no Diário Oficial da
União, sugerimos alterar a redação
do item acima para aceitar também
o extrato da mencionada publicação;

Ademais, salvo melhor entendimento,
convém juntar aos autos os elementos
relativos aos itens 2, 22, 23,  26 e 29 da
tabela de verificação."
 

Quanto aos itens 2, 22 e 23, o Senhor Secretário
justificou (0661436):

 
"a) item 2 da Tabela de Verificação - trata-
se de contratação de serviço essencial à
prestação dos serviços a cargo deste
Tribunal, de tal forma que a despesa
ordinariamente integra a proposta
orçamentária do Órgão que, em última
análise, retrata o planejamento de
aquisições/contratações para o exercício;
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b) item 22 da Tabela de Verificação -
embora não haja no Termo de Referência
menção direta a requisito de
sustentabilidade, dada a natureza do
serviço, que praticamente não comporta
item material (corpóreo) envolvido, sem
olvidar das limitações do contratante
quanto à disposição de estabelecer
condições contratuais, deve-se atentar
pela relevância dada ao fator econômico
nos Estudos Preliminares, quando se
afirma: "Como benefício direto temos a
obtenção da redução das tarifas
telefônicas por meio de possibilidade de
escolha de proposta mais vantajosa para o
Tribunal. Como benefício indireto temos a
agilidade na efetivação das ligações
locais, interurbanas nacionais e
internacionais." De se atentar que a
sustentabilidade engloba, além da
vertente ambiental, outros dois
importantes aspectos: o social e o
econômico. De todo modo, como dito, a
natureza dos serviços, em nosso
entendimento, não comporta a indicação
expressa de requisito de sustentabilidade
para a participação no certame. O menor
preço é requisito intríseco ao processo
licitatório (na acepção de melhor preço,
isto é, a consideração da proposta mais
qualificada que tenha o menor preço).
c) item 23 da Tabela de Verificação - em
nosso Despacho 0645118, havíamos
recomendado a consulta a operadoras dos
serviços de telefonia com base no Termo
de Referência elaborado pela Unidade
demandante (0643384). A instrução
resultou na alteração do Termo, vindo a
integrar os autos o documento 0654424,
"com planilhas ajustadas à análise
histórica da contratação", ajuste este que
a Unidade demandante declarou
"suficiente ao atendimento da demanda
deste Regional, sendo apta a atingir os
objetivos da administração". Dessa forma,
estando apto a instruir a contratação, o
Termo de Referência, em sua versão
ajustada e que integra a minuta do edital,
deve ser reconhecido aprovado para os
efeitos legais pertinentes."
 

No que concerne aos itens 26 e 29, vide informação
SEIC  (0661892).

Dessarte, tendo sido sanadas todas as
impropriedades anteriormente detectadas com a juntada da
nova minuta alterada pela SLC (0665318), em complemento ao
antedito Parecer  (0660529), e nos termos do parágrafo único
do art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica
aprova a minuta do edital de licitação (0665318) na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a
prestação de serviços de telefonia fixo comutado (STFC), de
longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel), tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 09/03/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/03/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665579 e o código CRC F47C7D66.

0000194-95.2020.6.02.8000 0665579v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de março de 2020.
Sr. Presidente,
 
Trata-se de instrução de procedimento licitatório, Pregão

Eletrônico, voltado à contratação de prestação de serviço fixo
comutado (STFC), de longa distância nacional - DDD (fixo-fixo e fixo
móvel).

Em trâmite de instrução, vieram os autos a esta
Diretoria, para a Assessoria Jurídica, com vistas à análise da
respectiva minuta de edital (0660105).

Em um primeiro exame, a AJ-DG emitiu o Parecer
317/2020 (0660529), onde recomendou algumas alterações na
referida minuta. 

Foram os autos, então, encaminhados às unidades
competentes, para a implementação das providências sugeridas pela
AJ-DG.

Em seguida, foi anexada a minuta 0665318, com a
alterações efetivadas, nos termos do Despacho 0661892, da Seção de
Instrução de Contratações. 

Ao analisar a nova minuta acostada, a Assessoria Jurídica
desta Diretoria produziu o Parecer 412 (0665579), cuja ilação foi pela
aprovação da minuta de edital de licitação (0665318), na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a prestação de serviços de
telefonia fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD
(fixo-fixo e fixo móvel), tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração. 

Dessa forma, concluo os presentes autos a essa
Presidência sugerindo, com a devida vênia, a autorização para
realização de certame, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO),
objetivando a prestação de serviços de telefonia fixo comutado
(STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel),
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nos termos de toda a instrução ora levada a efeito.  
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/03/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0668417 e o código CRC CCDC99EA.

0000194-95.2020.6.02.8000 0668417v1
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PROCESSO : 0000194-95.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO :
Termo de Referência. Contratação de serviço fixo comutado (STFC) de longa distância nacional – DDD (fixo-fixo e fixo-móvel).

 

 

Decisão nº 706 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Após a análise dos presentes autos, constato a

regularidade da sua instrução. Merece destaque o pronunciamento
da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0665579) que apontou a
legalidade da minuta de edital acostado aos autos pela Seção de
Licitações e Contratos (0665318).

 
Isso posto, aprovo a minuta e autorizo a abertura da fase

externa do certame que, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO),
objetiva a contratação da prestação de serviços de telefonia
fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e
fixo móvel), tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração por meio do Termo de Referência
lançado no evento 0643384 e objeto de posterior alteração
(0654424).

 
Sigam os autos à Secretaria de Administração para as

providências relativas à publicidade e à evolução do procedimento.

                                                                                                   

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/03/2020, às 15:57, 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
0670079 e o código CRC 840DF12D.

0000194-95.2020.6.02.8000 0670079v3
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2020.
À SLC, para cumprimento da Decisão nº 706, da

Presidência (0670079).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2020, às 20:38, 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
0670692 e o código CRC 6E552D11.
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.

À SAD,

Senhor Secretário,

vieram-me os autos para abertura de fase externa visando a prestação de serviços
telefônico comutado de longa distância, cuja a contratação anterior se encerrará
no dia 28\03\2020.

Entretanto, ante o atual quadro de isolamento em virtude da pandemia covid 19 (não
sendo possível avaliar o impacto da licitação ante os fornecedores) questiono se a
licitação em tela deverá ser agendada para a próxima data possível, ou se haverá
deliberação em sentido diverso.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/03/2020, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671857 e o código CRC CEE7E013.
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DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
Retornem os autos à SLC para dar sequência ao

trâmite da contratação, com a publicação do edital para a data
mais próxima possível.

Cópia à SEGEC para que instrua, com a urgência
necessária, proposta de prorrogação excepcional do atual
contrato, paraevitar solução de continuidade na prestação dos
serviços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2020, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672983 e o código CRC E4E07212.
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CERTIDÃO

Ciente do Despacho GSAD 0672983.
Certifico do início da instrução com vistas a prorrogação

do contrato nº 04/2015 EXCEPCIONALMENTE, por mais 12 meses,
a partir de 09/04/2020, por meio do Procedimento SEI! 0000167-
15.2020.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 25/03/2020, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672991 e o código CRC 4E7A8C2F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020 

 

 
PROCESSO Nº 0000194-95.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 14 de abril de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 
objetivando a prestação de serviços de telefonia  fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD 
(fixo-fixo e fixo móvel), tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº 
10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com 
suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da 
qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no 

âmbito da Secretaria deste Tribunal, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto 
n.º 6.654/2008, de 02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma 
nº 4/1994, ambas do Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução 
ANATEL n.º 426/2005, Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, bem como, no que couber 
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a  prestação de serviços de telefonia  fixo comutado (STFC), de 
longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel), conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A 
deste edital. 

 
2 – DO PRAZO  PARA INICIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.  
 

2.1. A licitante contratada deverá iniciar a prestação dos serviços  imediatamente após a publicação do 
extrato do contrato no órgão da imprensa nacional. 

 

2.2. A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir da assinatura , e eficácia 
legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa Oficial, podendo ser prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, conforme o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
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3.1.   Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento  e a todas as demais exigências deste Edital e seus 

anexos, mormente no que se refere à concessão/autorização para exploração de Serviço Telefônico Fixo 
Comutado – STFC, Longa Distância Nacional - DDD (fixo-fixo e fixo-móvel). 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de 

funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.  

a.1) a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 

de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas 

em lei e neste Edital. 

3.6.  Não será exigida, para participação neste procedimento licitatório, prévia aprovação, pela 
ANATEL, dos valores que vierem a ser ofertados, em razão do sigilo de que se revestem as propostas até a 
data da realização do pregão. 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data 

e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 

o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

a)   Valor total dos itens que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação constante no Anexo I.  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 
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6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o 

produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 

indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, 

nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 

as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que compõe o lote único, 
considerando o prazo de vigência contratual de 24 meses, sendo que  sistema efetuará 
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.  

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de 

até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a 

ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá 

o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, 

caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão 

do Ministério da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
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7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, 

a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 

fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 

que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 

3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 
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7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 

dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados.  

7.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 

Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais 

das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no 

art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os constantes do Anexo I-D, que, de modo algum, vinculam a decisão 
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1.   O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada item que 
compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
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8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do serviço ofertado, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) 
horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do 
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com 

o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

Edital Do Pregão Eletrônico n 08\2020 (0673079)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 218

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, 

nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 

mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 
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9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede 

a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o 

caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
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c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo 

exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal 

e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 
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de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.10.3.  Quanto à qualificação econômico-financeira: certidão negativa de falência ou concordata 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de 
abertura do certame;  
 
9.10.4.  Quanto à qualificação técnica:  
 

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA 
da região a que estiver vinculada a licitante; 

 

b)  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão, mediante cópia do contrato de concessão ou do termo de autorização para a prestação de Serviço 

Telefônico Fixo Comutado – STFC de Longa Distância Nacional – DDD, outorgada pelo poder concedente 

nos termos da legislação em vigor, podendo, alternativamente,  tal comprovação ser efetuada mediante a 

apresentação da publicação no Diário Oficial da União do extrato do contrato ou termo acima referido. 

 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a 

contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena 

de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

10.8. No momento de envio da proposta, o licitante deverá encaminhar planilha de decomposição dos preços 
constante do Anexo I-C. 

11 - DOS RECURSOS. 

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 

de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados 

e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 

assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 

nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 

o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital. 
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14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por petição 
dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações 
e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes 

e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço  das tarifas telefônicas serão reajustados conforme determinado por ato legal do poder 
concedente. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário para, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
16.2.  Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da empresa vencedora 
do certame. 
 
16.3. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 16.1, implicará a decadência 
do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o 
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
16.4. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação. 
 
16.5. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, 
injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
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16.6.  O prazo estipulado no item 16.1 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado do adjudicatário, 
aceito pela Administração, uma única vez e por igual período. 
 
16.7.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste instrumento e às condições 
da proposta da empresa vencedora. 
 
17 – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
17.1. Caberá à Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, unidade fiscalizadora da contratação 
designada para esse fim o encaminhamento à SEGEC das faturas correspondentes ao serviço telefônico 
prestado com o devido ATESTO. O ATESTO será realizado também por Chefe de Cartório em relação às 
despesas relativas às Zonas Eleitorais ou chefe da unidade onde os serviços sejam prestados. 

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

 
18.2.  Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei 
nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
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18.3.  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a Administração 
Pública, poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados. 

 
18.4.  A Licitante ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
a)  multa de 0,06% (seis centésimos por cento), por dia de atraso, no caso atraso injustificado no 
início da execução dos serviços sobre o valor integral do contrato.  
 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor remanescente, em razão, 
respectivamente, de inexecução total ou parcial do mesmo. 
 
 
18.4.1.  Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções:  Suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração; e Declaração de Inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Publicação. 
 
18.4.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  

 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, 
antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente sempre se valerá dos 
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a prestação dos serviços, 
total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, 
ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao licitante 
contratado. 
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18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. 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. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da decisão 
da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, respeitados 
o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 
8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e 
convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 

19.1. O pagamento será creditado  em conta corrente da contratada, mediante ordem bancária, no 
prazo de  10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal, devidamente atestada  
a cargo da fiscalização desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não 
haja fato impeditivo imputável  à contratada. 
  
19.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às penalidades eventualmente 
aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará as retenções tributárias 
determinadas pela legislação vigente. 
 
19.6.  Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas sistema de gerenciamento de 
fatura capaz de capturar o detalhamento através da internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão 
dos serviços. 
 
19.7.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, 
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado 
não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES 
nº 167674 , - Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros  - Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  As obrigações do Contratante estão disponíveis na minuta do contrato. 

 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
22.1.  As obrigações da CONTRATADA estão disponíveis na minuta do contrato. 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3.     Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 

23.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

23.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar 
sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 
 
23.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 
2122-7764/7765. 

 
23.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 
e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço 
especificado no item 27.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Especificações  DAS Linhas Diretas Instaladas no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e nos 
Prédios dos Cartórios Eleitorais da Capital e interior do Estado; 
ANEXO I–B – Perfil de Tráfego Anual do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
ANEXO I–C – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO I–D – Valores Máximos; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão); 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
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23.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas 
administrativamente. 

 
Maceió/AL, 25 de março de 2020. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – DDD 
 

 

1) DAS DEFINIÇÕES: 

 

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico Fixo 

Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais: 

 

1.1) SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – definido no 

Plano Geral de Outorga como o serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão 

de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 

utilizando processos de telefonia; 

 

1.2) REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral de Outorgas – PGO, 

aprovado pelo Decreto n. 2.534, de 02 de abril de 1998; 

 

1.3) SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de Outorgas, 

constituída de Estados e/ou Municípios; 

 

1.4) SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTRA-REGIONAL – modalidade 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, cujas chamadas são originadas e terminadas 

num mesmo setor ou entre setores de uma mesma região, definida pelo Plano Geral de 

Outorgas – PGO; 

 

1.5) SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA INTER-REGIONAL – modalidade 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, cujas chamadas são originadas e terminadas 

entre regiões distintas, dentre aquelas definidas pelo Plano Geral de Outorgas – PGO; 

 

1.6) PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal estimado, 

em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de 

destino de maior ocorrência; 
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1.7) PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação do 

serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais 

e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e 

critérios de aplicação; 

 

1.8) PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta 

obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no STFC registrado na 

ANATEL; 

 

1.9) PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – entendido como plano opcional ao 

plano básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela prestadora, visando a 

melhor adequação da prestação do serviço para atendimento do mercado; 

 

1.10) USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado 

independentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço; 

 

1.11) TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão 

licitador; 

 

1.12) LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos 

constitutivos/anexos; 

 

1.13) LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento 

licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto, por item 

desta licitação. 

 

2) DO OBJETO 

 

Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), de 

Longa Distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo-móvel), 

relacionados nos itens a seguir: 

2.1 – Tipo de linha / Descrição 

 

Número da Linha Descrição e Local de Instalação 
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01 – 82- 2122-7700 – 
tronco digital 

Entroncamento digital bidirecional E1 dotado de 
30 linhas através de circuito bidirecional com 
feixe de 2M distribuídos para 150 ramais digitais, 
com plano de numeração DDR, gerenciados por 
uma Central Telefônica Digital, marca UNIFY. 
Modelo Openscape X, com possibilidade de 
expansão. 

02 – 53 linhas analógicas Com possibilidade de expansão. 
 

2.1.1) – ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA 

 

Central Telefônica Digital marca UNIFY. Modelo Openscape X, com 

capacidade final de 192 portas com a seguinte configuração ATUAL: Feixe – E1 (30 canais) 

– 03 cinquentenas (150 ramais)- Linhas Digitais (2122-7650 a 2122- 7799), 01 TRONCO 

ANALÓGICO, além do monofone convencional; sistema de tarifação e bilhetagem. 

 

2.1.2 – Definição do Lote Único, itens 01 e 02, ligações de fixo para fixo e de fixo 

para móvel: 

 

Serviço Telefônico Fixo Comutado de longa distância definida pelo Plano Geral 

de Outorgas – PGO, assim entendidas as ligações oriundas da Sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Aristeu de Andrade, nº377, Farol, Maceió-Alagoas, 

para as Capitais dos Estados da Federação, bem como ligações oriundas dos Cartórios do 

Interior do Estado para a Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como para os 

demais Estados da Federação. 

 

3) DO PERFIL DE TRÁFEGO 

 

O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, (Anexo II), servirá tão-

somente de subsídio às licitantes na formulação das propostas e na indicação do percentual 

de desconto e, a CPL, na análise e aferição da 

proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro 

para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

4) DOS PREÇOS DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 
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Os preços das ligações telefônicas serão aqueles 

constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS OU PLANO ALTERNATIVO 

DE SERVIÇOS de cada uma das licitantes, levando-se em conta, para efeito de cotação, o 

perfil de tráfego do TRE-AL e o horário de 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, para o lote 

indicado no anexo II, e seus respectivos itens 

 

5) DO PREÇO 
 

5.1) Nos preços das ligações telefônicas deverão estar incluídas as despesas com 

salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outras despesas relativas 

aos serviços de telefonia, inclusive os impostos e as taxas, quando aplicáveis; 
 

5.2) A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (Anexo III) deverá 

estar preenchida com os preços constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS OU 

PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS da licitante; 

 

5.3) No caso da licitante vencedora apresentar proposta baseada em plano alternativo de 

serviços a ser aprovado pela ANATEL, este deverá ser homologado no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contados da assinatura do contrato, sob pena de rescisão do mesmo e aplicação 

das penalidades cabíveis; 

 

6) DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS E DA LICITANTE VENCEDORA, DURANTE A EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS: 

 

6.1) Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas: 

 

6.1.1) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências 

para execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário; 

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

licitante vencedora; 

 

6.1.3) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho, segundo os princípios da eficiência e da eficácia; 

 

6.1.4) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 

praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto desta licitação, de forma 

a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para a Administração do Tribunal Regional 
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Eleitoral de Alagoas; 

 

6.1.5) Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 

 

6.1.6) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 

inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força 

maior, justificados e aceitos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, não deve ser 

interrompida; 

 

6.1.7) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços 

na data da emissão das contas telefônicas; 

 

6.1.8) Emitir, por intermédio da Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de 

Administração do T.R.E - AL, pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de 

condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

6.1.9) Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação de 

serviços, quando for o caso; 
 

6.1.10) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio da Unidade 

Administrativa competente vinculado à Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de 

Administração do TRE-AL; 

6.2) Caberá à licitante vencedora além das responsabilidades resultantes desta licitação, 

da Lei 9.472/97, do contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais 

disposições regulamentares pertinentes ao serviço a ser prestado: 

 

6.2.1) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a publicação do extrato do 

contrato no órgão da imprensa oficial; 

 

6.2.2) Responder pelos danos causados diretamente à Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 

execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

6.2.3) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas; 
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6.2.4) Repassar a Administração do Tribunal Regional Eleitoral durante o período de 

vigência de contrato que vier a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao 

mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos dos que 

os ofertados na proposta comercial apresentada pela licitante; 

 

6.2.5) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços 

praticados nesta licitação; 

 

6.2.6) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, atendendo as solicitações 

do contratante no caso de qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços, 

devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 8 (oito) horas, a 

contar da solicitação, salvo ocorrência por força maior devidamente justificado para análise 

da Administração do TRE/AL; 

6.2.7) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 

às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

 

6.2.8) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a 

obter uma operação correta e eficaz; 
 

6.2.9) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em 

perfeita ordem; 

 

6.2.10) Fornecer, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, na forma solicitada pelo 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nota fiscal fatura para pagamento contendo o 

detalhamento dos serviços prestados nos terminais analógicos e digitais, em conta única (nota 

fiscal fatura), devendo conter – o demonstrativo de utilização dos serviços, período, terminal 

destino, local de origem, local destino, hora início, minutos, valor de cada ligação, por linha 

telefônica, mês a mês; 

 

6.2.11) Comunicar à Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

 

6.2.13) Comunicar, ainda, a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por 

escrito em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, todos os preços e vantagens 

ofertadas ao mercado, inclusive os de horário reduzido; 

 

6.2.14) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
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qualificação exigidas na licitação; 

 

6.2.15) Indicar representante para manter contato com o contratante, para o 

esclarecimento de quaisquer dúvidas decorrentes do contrato, receber notificações, 

solicitações e demais atos inerentes ao futuro contrato. 

 

 

7) DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

 

7.1) É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal 

Regional Eleitoral durante a execução dos serviços mencionados; 

 

7.2) É proibida, também, a veiculação de publicidade vinculativa ou não, acerca do 

contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia 

autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

 

7.3) É vedado a subcontratação total dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

a – A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

7.4) É vedada à contratada, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o 

contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do contratante; 

os empregados e prepostos da contratada não terão qualquer vínculo empregatício com a 

contratante, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da 

legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época 

devida; e, 

 

7.5) Entregar ao contratante planilha de preços relativa aos itens, cujos objetos lhe foram 

adjudicados, adequando-a ao valor global de cada item, para fins de verificação pela 

Administração, durante a execução do contrato, se os preços faturados estão de acordo com 

os preços ofertados pela contratada durante o procedimento licitatório. 

 

7.6) Apresentar e disponibilizar a instalação, manutenção e treinamento ao Contratante 

de sistema (software) com detalhamento capaz de identificar todos os terminais pertencentes 

ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Capital e Interior do Estado, com a respectiva 

minutagem, taxas, origem de chamada, destino de chamadas mês a mês. 
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8) DO REAJUSTE DAS TARIFAS 

 

OS PREÇOS DAS TARIFAS TELEFÔNICAS SERÃO REAJUSTADOS CONFORME 

DETERMINADO POR ATO LEGAL DO PODER CONCEDENTE. 

 

 

9) DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1) A Gestão Contratual será realizada pela Seção de Gestão de Contratos – SEGEC, 

sendo a execução dos serviços acompanhada e fiscalizada por Servidor(a) lotado (a) na Seção 

de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, vinculada à Secretaria de Administração, 

permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com informações pertinentes 

a essa atribuição, bem como na elaboração de termos de referência, informações e pareceres 

técnicos. 

 

9.2) As decisões e providências que ultrapassarem a competência da unidade gestora, 

deverão ser informadas ao Coordenador de Serviços Gerais e solicitada ao Secretário de 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

9.3) A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, durante o período de vigência do contrato, para representá-la 

administrativamente sempre que for necessário. 
 
 

10) DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Caberá à Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, unidade 

fiscalizadora da contratação designada para esse fim o encaminhamento à SEGEC das faturas 

correspondentes ao serviço telefônico prestado com o devido ATESTO.O ATESTO será 

realizado também por Chefe de Cartório em relação às despesas relativas às Zonas Eleitorais 

ou chefe da unidade onde os serviços sejam prestados. 

 

12) DA ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

A ser realizado pela unidade competente desta Corte Eleitoral, levando em 

consideração a análise constante nos Estudos Técnicos Preliminares, objeto do PA 

SEI!0000194- 95.2020.6.02.8000. 
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13) DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir da 

sua assinatura, e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa Oficial, 

podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, conforme o disposto no art. 57, II, 

da Lei n.º 8.666/93, na redação dada pela Lei n.º 9.648/98. 

 

 

Maceió-AL, 07 de fevereiro de 2020. 

 

 

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira Estagiária SEGEC 

 

 

Lindineide Oliveira Cardoso 

Chefe da Seção de Gestão de Contratos 
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ANEXO I - A 

ESPECIFICAÇÃO DAS LINHAS DIRETAS INSTALADAS NO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E NOS PRÉDIOS DOS 

CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO. 
 

  

MUNICÍPIO 
 

TERMINAL 
 

ENDEREÇO 
QTE DE 
LINHAS 

1 VIÇOSA 3283-1192 RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO 1 

 

2 

 

ATALAIA 

 

3264-1323 
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/ N. 

BAIRRO JOSÉ PAULINO 

 

1 

 

 
3 

 

 
CORURIPE 

 

 
3273-1210 

RUA C, N.º 167, CONJ. HABITACIONAL 

RUBENS WANDERLEY, COMENDADOR 

TÉRCIO WANDERLEY – COMENDADOR 

TÉRCIO WANDERLEY 

 

 
1 

 
4 

 

PILAR 

 

3265-1375 
PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 

337 - CENTRO 

 

1 

 

5 

 

MURICI 

 

3286-1187 
RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N – 

CENTRO 

 

1 

 
6 

 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS 

 

3420-1010 
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252 – 

CENTRO 

 

1 

 
7 

 

PÃO DE AÇÚCAR 

 

3624-1755 
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949 – 

CENTRO 

 

1 

 

8 
PASSO DE 

CAMARAGIBE 

 

3258-1141 
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, 

CENTRO 

 

1 

 
9 

 

PENEDO 

 

3551-2990 
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM 

GONÇALVES, 502 – SANTA LUZIA 

 

1 

10 PORTO CALVO 3292-1215 RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO 1 

 
11 

POSTO DE 

ATENDIMENTO DE 

MARAGOGI 

 
3296-1301 

 
PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO 

 
1 

 
12 

 
RIO LARGO 

 
3261-1225 

AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO COLLOR 

DE MELLO, 48, TABULEIRO DO 

PINTO 

 
1 

 

13 

 

SÃO JOSÉ DA LAJE 

 

3285-1283 
PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, 

CENTRO 

 

1 

 
14 

POSTO DE 

ATENDIMENTO DE 

COLÔNIA LEOPOLDINA 

 
3255-1122 

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 

09, CENTRO 

 
1 

 
15 

SÃO LUÍS DO 

QUITUNDE 

 

3254-1171 
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, 

CENTRO 

 

1 
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16 

SÃO MIGUEL DOS 

CAMPOS 

 

3271-3030 
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 

51, CENTRO 

 

1 

 

17 

 

SANTANA DO IPANEMA 

 

3621-3139 
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, N.º 385, 

BR-316, MONUMENTO 

 

1 

 
18 

 

TRAIPU 

 

3536-1179 
RUA ISMAR DE GÓIS MONTEIRO, S/N, 

CENTRO 

 

1 

 

19 

 

UNIÃO DOS PALMARES 

 

3281-1766 
RUA MARECHAL DEODORO DA 

FONSECA, 01 - CENTRO 

 

1 

 
20 

 

ARAPIRACA (22ª ZE) 
3522-1304 RUA GERVÁZIO DE OLIVEIRA LIMA, 

147, NOVO HORIZONTE 

 

1 
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21 

 

MARECHAL DEODORO 

 

3263-1191 
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 

225 – CENTRO 

 

1 

 
22 

 

MATA GRANDE 

 

3642-1125 
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ. 14 - 

CENTRO 

 

1 

23 QUEBRANGULO 3288-1168 RUA TREZE DE JUNHO, 216, CENTRO 1 

24 BATALHA 3531-1315 RUA 22 DE DEZEMBRO, 181 – CENTRO 1 

 
25 

 
MAJOR ISIDORO 

 
3424-1240 

RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R. 

BARROS, S/N, FÓRUM ELEITORAL, CENTRO 

 
1 

 

26 
 

TEOTÔNIO VILELA 

 

3543-1325 
RUA PEDRO CAVALCANTE, 458 - 

CENTRO 

 

1 

 
27 

PORTO REAL DO 

COLÉGIO 

 

3553-1105 
AV. GOVERNADOR MOACIR ANDRADE, 

621, CENTRO 

 

1 

 
28 

POSTO DE 

ATENDIMENTO DE 

IGREJA NOVA 

 
3554-1249 

 
RUA DJALMA RAPOSO, 53, CENTRO 

 
1 

 

29 

 

ÁGUA BRANCA 

 

3644-1215 
RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, 

CENTRO 

 

1 

30 DELMIRO GOUVEIA 3641-1470 RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO 1 

 
31 

POSTO DE 

ATENDIMENTO DE 

PIRANHAS 

 
3686-1421 

 
RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ 

 
1 

 

32 

 

GIRAU DO PONCIANO 

 

3520-1403 
AVENIDA PROGRESSO, 360, 

PROGRESSO 

 

1 

 
33 

 

IGACI 

 

3423-1122 
RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 

53, CENTRO 

 

1 

34 CACIMBINHAS 3422-1161 RUA CLARINDO AMORIM, S/N - CENTRO 1 

 
35 

 

CAMPO ALEGR 

 

3275-1128 
AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 

495, CENTRO 

 

1 

36 BOCA DA MATA 3279-1358 RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CENTRO 1 

 
37 

POSTO DE 

ATENDIMENTO DE 

MARIBONDO 

 
3270-1120 

RUA PADRE ABELARDO ROMERO 

PEREIRA, S/N, CENTRO 

 
1 

 

38 

 

SÃO SEBASTIÃO 

 

3542-1221 
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA 

PACHECO, 01, CENTRO 

 

1 

 
39 

 

MARAVILHA 

 

3625-1135 
RUA MANOEL MARTINS LEMOS, 120 - 

CENTRO 

 

1 

 
40 

 

SÃO JOSÉ DA TAPERA 

 

3622-1146 
AVENIDA MANOEL MARCIANO, 418, 

CENTRO 

 

1 
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41 

 

JOAQUIM GOMES 

 

3256-1134 
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE 

BARROS, 02, CENTRO 

1 

 
42 

 

ARAPIRACA (55ª Z.E) 

 

3530-9432 
RUA GERVÁZIO DE OLIVEIRA LIMA, 

147, NOVO HORIZONTE 

 

1 

 
43 

 

MACEIÓ 

 

3326-5630 
CENTRAL TELEFÔNICA – TRE/AL - RUA 

ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL 

 

1 

 
44 

 
MACEIÓ 

 
3221-3124 

PORTARIA – ANTIGA SEDE DO TRE-AL 

– 

 
1 

   PRAÇA SINIMBU. S/N, CENTRO  
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45 

 
MACEIÓ 

 
3221-8434 

GABINETE DA OUVIDORIA ELEITORAL – 

TRE/AL – RUA ARISTEU DE ANDRADE, 

377, FAROL 

 
1 

 

46 
 

MACEIÓ 
 

3221-5998 
BIBLIOTECA/ARQUIVO – RUA ARISTEU 

DE ANDRADE, 406, FAROL 

 

1 

 
47 

 
MACEIÓ 

 
3338-1655 

CENTRAL TELEFÔNICA – FÓRUM 

ELEITORAL DE MACEIÓ – AVENIDA 

FERNANDES LIMA, 3487, FAROL 

 
1 

48 MACEIÓ 
 

3241-6730 

(1ª ZE) 

FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL – 

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 

FAROL 

 
1 

 
49 

 
MACEIÓ 

3241-3312 

(2ª ZE) 

FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL – 

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 

FAROL 

1111 

 
50 

 
MACEIÓ 

3338-1506 

(3ª ZE) 

FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL – 

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 

FAROL 

1 

 
51 

 
MACEIÓ 

3338-1208 

(33ª ZE) 

FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL – 

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 

FAROL 

1 

 
52 

 
MACEIÓ 

3241-6018 

(54ª ZE) 

FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL – 

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 

FAROL 

1 

 
53 

 
MACEIÓ 

 
3328-1947 

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO – TRE/AL - 

AVENIDA MENINO MARCELO, 7.200, “D” - 

SERRARIA 

 
1 

 

TOTAL 53 
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ANEXO I-B 

 

PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE ALAGOAS, ESTIMADO EM MINUTOS, RELATIVAMENTE ÀS 

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ORIGINADAS NO ESTADO DE ALAGOAS. 

LOTE 01 

 

ITEM 01 – Ligações fixo-fixo 
 

 

Local de 
destino das 
ligações 

Quantidade 
estimada de minutos 

- para 24 meses 

Alagoas (Estadual)- Todos os 
municípios do Estado de Alagoas 
e Capital 

142.692 

Rio de Janeiro 1.577 
Vitória 483 
Salvador 627 
Aracaju 1.606 
Recife 5.778 
João Pessoa 1.388 
Natal 882 
Fortaleza 850 
Teresina 202 
São Luís 299 
Belém 569 
Macapá 400 
Manaus 616 
Boa Vista 369 
Belo Horizonte 558 
Brasília 12.721 
Cuiabá 20 
Campo Grande 20 
Goiânia 20 
Palmas 108 
Porto Velho 227 
Rio Branco 596 
Porto Alegre 173 
Florianópolis 152 
Curitiba 162 
São Paulo 1.484 
TOTAL ESTIMADO 174.577 
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ITEM 02 – Fixo-Móvel 

 

Local de destino 
das ligações 

Quantidade estimada 
de minutos - para 24 

meses 

Todos os municípios do 
Estado de Alagoas e Capital. 

15937 

Rio de Janeiro 175 
Vitória 54 
Salvador 70 
Aracaju 178 
Recife 642 
João Pessoa 154 
Natal 98 
Fortaleza 94 
Teresina 22 
São Luís 33 
Belém 63 
Macapá 44 
Manaus 68 
Boa Vista 41 
Belo Horizonte 62 
Brasília 2054 
Cuiabá 4 
Campo Grande 4 
Goiânia 4 
Palmas 12 
Porto Velho 25 
Rio Branco 66 
Porto Alegre 19 
Florianópolis 17 
Curitiba 18 
São Paulo 165 
TOTAL 20.120 
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ANEXO I-C 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS CONSTANTES DO PLANO BÁSICO OU 

PLANO ALTERNATIVO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS, APRESENTADOS 

NA FORMA DO ITEM 5.2 DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,  

REFERENTES ÀS LIGAÇÕES ORIGINADAS DE TELEFONES 

FIXOS, conforme item I. 
 

LOTE 01 

 

ITEM 01 – Ligações Fixo-Fixo 

 

QUANTIDADE DE 

MINUTOS ESTIMADO 
PARA O 

PREÇO DA LIGAÇÃO POR 

MINUTO 

VALOR TOTAL : PREÇO x 

MINUTOS 
= R$ 

PERÍODO DE 24 
MESES 

 

 
174.577 

c/imposto: R$ c/imposto: R$ 

  

 

ITEM 02 – Ligações Fixo-Móvel 

 

QUANTIDADE DE MINUTOS 
ESTIMADO PARA O 

PREÇO DA LIGAÇÃO POR 
MINUTO 

VALOR TOTAL : PREÇO x 
MINUTOS 
= R$ PERÍODO DE 24 

MESES 
 

 
20.120 

C/imposto: R$ C/imposto: R$ 
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ANEXO I-D 
 

VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 
 
 

LOTE ITEM SERVIÇO QUANTITATIVO EM 
MINUTOS (para 24 

meses) 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
(para 24 meses) 

1 1 Ligação fixo-fixo 174.577 R$ 0,09 R$ 15.837,95 

2 Ligação fixo-móvel 20.120 R$ 0,68 R$ 13.741,00 

Valor total estimado para o LOTE 1 R$ 29.578,95 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020 

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

CONTRATO N° XX/2020 
Processo nº 0000194-95.2020.6.02.8000 

 
MINUTA 
 
Contrato de Prestação de Serviço TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO – STFC,   de Longa Distância Nacional - DDD (fixo-
fixo e fixo-móvel), que entre si celebram a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e a 
empresa ______________. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome 
da União, situado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e de 
outro, a empresa ..........................., situada na ..................., n.º ..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no 
CNPJ sob  n° ..................., daqui por diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., 
residente e domiciliado na ..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no CPF/MF 
sob n° ................., resolvem celebrar o presente contrato de Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado -  STFC,  
na  modalidade local, com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto n º 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 
8.666/93, devendo serem observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666/1993, e alterações posteriores, Lei n.º 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2019, Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, Lei Geral de Telecomunicações, Decreto n.º 6.654/2008, de 
02/04/1998, Plano Geral de Outorgas – PGO, Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do 
Ministério das Comunicações – Tarifação de Chamada Franqueada, Resolução ANATEL n.º 426/2005, Regulamento do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e Lei n.º 8.078, de 11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor, aplica-se 
a este torneio licitatório, ainda, a Portaria n.º 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada 
no D.O.U., Seção 1, edição de 19/06/01, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Tribunal. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente, 
notadamente nos casos omissos, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Bem como 
a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobre normas de contratação, 

disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem como objeto a prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO 
– STFC, de Longa Distância Nacional  (fixo/fixo e fixo/móvel), conforme o edital e seus anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 

Edital Do Pregão Eletrônico n 08\2020 (0673079)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 251

http://www.tre-al.gov.br/#_blank


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

43 
 

 

 

 A execução do presente contrato será feita de forma indireta, mediante o regime de empreitada 
por preço unitário, com a prestação do serviço telefônico fixo comutado, conforme condições estabelecidas no Pregão 
Eletrônico n.º 08/2020  e seus Anexos, e a proposta da contratada, lançada no evento SEI xxxxx (Processo SEI nº xxxxxx). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 O contratante pagará à contratada, pelos serviços prestados, os preços constantes de sua 
proposta, sendo de R$ ... (...) o valor global estimado deste contrato. 
 

LOTE ITEM SERVIÇO QUANTITATIVO EM 
MINUTOS (para 24 

meses) 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
(para 24 meses) 

1 1 Ligação fixo-fixo 174.577   

2 Ligação fixo-móvel 20.120   

Valor total para o LOTE 1  

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá apresentar mensalmente, para pagamento as contas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As contas deverão ter valor fiscal e, apresentar na fatura encaminhada os valores das ligações 
locais de forma separada (fixo-fixo e fixo móvel). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será creditado  em conta corrente da contratada, mediante ordem bancária, 
no prazo de  10 (dez) dias úteis contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal, devidamente atestada  a cargo 
da fiscalização desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato 
impeditivo imputável  à contratada. 
  
PARÁGRAFO QUARTO  - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às penalidades eventualmente 
aplicadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará as retenções tributárias 
determinadas pela legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas sistema de gerenciamento de 
fatura capaz de capturar o detalhamento através da internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
PARÁGRAFO NONO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, 
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não 
tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                              365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

 Os preços das tarifas telefônicas serão reajustados conforme determinado por ato legal do 
poder concedente. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos recursos consignados no 
orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 2020 - PTRES 167674 - Elemento de Despesa 339039 – (Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica).   

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas nos exercícios subseqüentes, inclusive em caso de prorrogação, correrão à conta 
das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária 
de cada exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
  
 Caberá à CONTRATADA além das responsabilidades resultantes desta licitação, da Lei 9.472/97, do 
contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais disposições regulamentares pertinentes ao serviço a 
ser prestado: 
 

a) Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a publicação do extrato do contrato no órgão da imprensa 
oficial; 
 
b) Responder pelos danos causados diretamente à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
c) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos 
durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 
d) Repassar a Administração do Tribunal Regional Eleitoral durante o período de vigência de contrato que vier a 
ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que 
esses forem mais vantajosos dos que os ofertados na proposta comercial apresentada pela licitante; 
 
e) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem, 
ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, 
inclusive quanto aos preços praticados nesta licitação; 
 
f) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, atendendo as solicitações do contratante no caso de 
qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços, devendo as falhas que porventura venham a 
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ocorrer serem sanadas em até 8 (oito) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência por força maior devidamente 
justificado para análise da Administração do TRE/AL; 
 
g) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 
regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
 
h) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta 
e eficaz; 
 
i) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem; 
 
j) Fornecer, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, na forma solicitada pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nota fiscal fatura para pagamento contendo o detalhamento dos serviços prestados nos terminais 
analógicos e digitais, em conta única (nota fiscal fatura), devendo conter – o demonstrativo de utilização dos 
serviços, período, terminal destino, local de origem, local destino, hora início, minutos, valor de cada ligação, por 
linha telefônica, mês a mês; 
 
k) Comunicar à Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
l) Comunicar, ainda, a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por escrito em um prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, todos os preços e vantagens ofertadas ao mercado, inclusive os de horário reduzido; 
 
m) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
n) Indicar representante para manter contato com o contratante, para o esclarecimento de quaisquer dúvidas 
decorrentes do contrato, receber notificações, solicitações e demais atos inerentes ao futuro contrato. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO -  Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 
 

a) É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante 
a execução dos serviços mencionados; 
 
b) É proibida, também, a veiculação de publicidade vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas; 
 
c) É vedado a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
 

c.1) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela Administração 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

. 

d) É vedada à contratada, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o contrato para qualquer 
operação financeira, sem prévia e expressa anuência do contratante; os empregados e prepostos da 
contratada não terão qualquer vínculo empregatício com a contratante, correndo por conta exclusiva da 
primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais 
se obriga a saldar na época devida; e, 
 
e) Entregar ao contratante planilha de preços relativa aos itens, cujos objetos lhe foram adjudicados, 
adequando-a ao valor global de cada item, para fins de verificação pela Administração, durante a execução do 
contrato, se os preços faturados estão de acordo com os preços ofertados pela contratada durante o 
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procedimento licitatório. 
 

f) Apresentar e disponibilizar a instalação, manutenção e treinamento ao Contratante de sistema (software) 
com detalhamento capaz de identificar todos os terminais pertencentes ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Capital e Interior do Estado, com a respectiva minutagem, taxas, origem de chamada, destino de 
chamadas mês a mês. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 A Contratante se obriga a: 

 
a) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências para execução de serviços 
referentes ao objeto, quando necessário; 

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

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

d) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas 
demais prestadoras dos serviços objeto desta licitação, de forma a garantir que continuem a ser os mais 
vantajosos para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
 

e) Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 
 

f) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora, inclusive quanto à continuidade 
da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, não deve ser interrompida; 

 

g) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços na data da emissão das 
contas telefônicas; 
 

h) Emitir, por intermédio da Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de Administração do T.R.E - AL, 
pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e 
fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Termo de Referência; 
 
i) Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação de serviços, quando for o caso; 

j) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio da Unidade Administrativa competente 
vinculado à Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de Administração do TRE-AL; 

 
 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir da data da sua assinatura, e 
eficácia legal após a publicação de seu extrato no Órgão da Imprensa Oficial,  podendo ser prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, conforme o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, na redação dada pela Lei nº 9.648/98. 
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CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o contratado que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeita às sanções administrativas previstas na 
Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado 
o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, 
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo 
com a gravidade dos casos a seguir: 

 
a)  multa de 0,06% (seis centésimos por cento), por dia de atraso, no caso atraso injustificado no início 
da execução dos serviços sobre o valor integral do contrato.  
 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor remanescente, em razão, 
respectivamente, de inexecução total ou parcial do mesmo. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções:  Suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Publicação. 
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PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor presumido da 
multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente sempre se valerá dos 
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência 
de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 

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

 
PARÁGRAFO DEZ-    Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO ONZE -   Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

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

 
PARÁGRAFO TREZE -   O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE -  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 QUINZE - 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 DEZESSEIS - .  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 
8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
  O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da 
Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do objeto contratado. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, fica o TRE/AL autorizado a 
reter os créditos a que aquela teria direito, até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo 
das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERAÇÕES 
 
 O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
art. 65, da lei nº 8.666/93, observado o limite estipulado no §1º do referido artigo. 
 
CLÁUSULA CARTOZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2020 E À PROPOSTA 
COMERCIAL 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 
08/2020  e à proposta comercial da contratada, evento SEI nº XXXX (Processo SEI nº XXXXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista no 
art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de Alagoas, para dirimir as 
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

 Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e serão objeto 
de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

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

 
   Maceió, ____de ____________ de 2020. 

  
 
 
Pelo TRE/AL  

 
    Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 
 
 
 

Pela Contratada  
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 25/03/2020 21:05:46 

Recurso

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00008/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação

0000194-95.2020 Menor Preço   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 2 2 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Prestação de serviços de telefonia  fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel), conforme especificações 
descritas nos Anexos I e I-A do edital.

Informações Gerais

Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens

Nacional

Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Licitação Dispensa/Inexigibilidade Pedido de Cotação Eventos Sub-rogação Apoio Sair

25/03/2020 21(05
Página 1 de 1

Comprovante De encaminhamento comprasnet (0673080)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 259



 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 25/03/2020 21:07:36 

Item

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00008/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Item Tipo de Item Item

1 Serviço 26140 - Chamadas nacionais fixo-movel - stfc-ldn-fm (vc2 e vc3)

Unidade de Fornecimento

Minutos

Descrição Detalhada

Ligação fixo - fixo

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)

174577 15.837,95

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

 G1

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 

Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitável

Sem Benefício

Licitação Dispensa/Inexigibilidade Pedido de Cotação Eventos Sub-rogação Apoio Sair

25/03/2020 21(07
Página 1 de 1

Comprovante De encaminhamento comprasnet 1 (0673081)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 260



 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 25/03/2020 21:08:04 

Item

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Pregão 00008/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Item Tipo de Item Item

2 Serviço 26140 - Chamadas nacionais fixo-movel - stfc-ldn-fm (vc2 e vc3)

Unidade de Fornecimento

Minutos

Descrição Detalhada

Ligação fixo móvel

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)

20120 13.741,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

 G1

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 

Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitável

Sem Benefício

Licitação Dispensa/Inexigibilidade Pedido de Cotação Eventos Sub-rogação Apoio Sair

25/03/2020 21(08
Página 1 de 1

Comprovante De encaminhamento comprasnet 2 (0673082)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 261
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamentos de
fitotecas, fitas de Backup e Racks. ATA/FORNECEDOR/VALOR UNITARIO. ATA N. 0005/2020
- VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA - item 09/R$456,60; item10/R$280,00. Integra
da ARP: Comprasnet e www.trf1.jus.br.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 114 de 14/06/2019, pág. 107; nº 188 de 27/09/2019,
págs. 135 e 136; nº 243 de 17/12/2019, pág. 153 e nº 250 de 27/12/2019, pág. 250. As
Atas estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo-SP, 25 de março de 2020.
TÂNIA MARIA GUIDO

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 226302066248000. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Formação
de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de rede corporativa de longa distância WAN por meio de
links satélite VSAT, compreendendo: implantação, configuração, disponibilização de
ferramentas de gerenciamento com manutenção preventiva e corretiva da rede de serviços de
dados dedicado e exclusivo entre as unidades do TRE-AC.. Total de Itens Licitados: 9. Edital:
27/03/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, 1389, Isaura Parente
- Rio Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00018-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/04/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIASGnet - 26/03/2020) 70002-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0008362-23.2019.6.02.8000. O Desembargador
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL, homologou, em 17/03/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2020, cujo objeto é o registro de preços de lanches
em eventos, em que seu objeto foi adjudicado a empresa STE EVENTOS E ACESSORIA
LTDA., CNPJ nº 11.831.861/0001-09, pelo valor unitário R$ 16,95 e total de R$ 20.340,00 ,
com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 26 de março de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0000662-59.2020.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 25/03/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 05/2020, cujo objeto é a
contratação de prestação dos serviços de seguro veicular para a frota do TRE/AL, em que
seu objeto foi adjudicado a empresa GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ nº 90.180.605/0001-
02, pelo valor total de R$ 9.600,00 , com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no
Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 26 de março de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Proc. SEI nº 0010165-41.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 57, II, e art 65, parágrafos 5º e 8º da Lei nº 8.666/1993; Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº 40.911.117/0001-41,
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato por 12 meses; revisão do valor mensal de R$
20.307,95 para R$ 20.260,39; e reajuste do insumos na ordem de 3,57%. Valor anual (nova
vigência): R$ 313.440,15. Assinatura: 23/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014; Proc. SEI nº 0008937-31.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo
Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL,  e a
Organização Arnon de Mello, CNPJ 12.199.147/0001-31, Objeto: prorrogação da vigência
do Contrato, locação do imóvel (prédio comercial), denominado Edifício Jornalista ARNON
DE MELLO, situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol, Maceió-Al, pelo período
de 2 (dois) anos; e reajuste do valor mensal de R$ 139.000,00 para R$ 144.434,90. Valor
total R$ 3.466.437,60; Assinatura: 23/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014; Proc. SEI nº 0000985-35.2018.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo
Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e Luis
Henrique Costa Amorim, CPF 091.273.534-19, e Laís Regina Costa Amorim, CPF
095.629.914-82. Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, locação do imóvel situado
na Avenida Aristeu de Andrade, n. 406, Farol, Maceió-Al, pelo período de 12 meses;. Valor
total R$ 90.000,00; Assinatura: 12/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019; Proc. SEI nº 0010167-11.2019.6.02.8000; Fund.
Legal: art. 57, II, e art 65, parágrafos 5º e 8º da Lei nº 8.666/1993; Partes: União, através do TRE/AL,
e a empresa AtivaServiços Gerais Eireli CNPJ nº 40.911.117/0001-41, Objeto: Prorrogação da vigência
do Contrato por 12 meses; revisão do valor mensal de R$ 30.377,12 para R$ 30.359,38; e reajuste do
insumos na ordem de 3,57%. Valor anual (nova vigência): R$ 448.541,99. Assinatura: 23/03/2020.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 33/2019; Processo nº 0003122-53.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e suas atualizações. Partes: Município de Pilar - AL, CNPJ nº 12.200.150/0001-
28 e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-
38; Objeto: o apoio, por parte do Município, ao TRE/AL, nas atividades de manutenção do
cartório eleitoral no que respeita a serviços de limpeza, asseio, conservação e vigilância.
Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (11/12/2019), podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 32/2019; Processo nº 0003122-53.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e suas atualizações. Partes: Município de Pilar/AL, CNPJ nº 12.200.150/0001-
28, e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-
38; Objeto: a conjugação de esforços entre os partícipes para atuar em parceria, na
continuidade das ações institucionais necessárias à realização das atividades inerentes à
Justiça Eleitoral, no Município de Pilar/AL, no que concerne à requisição de pessoal.
Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (11/12/2019), podendo ser prorrogado.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0000194-95.2020. Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixo comutado
(STFC), de longa distância Nacional - DDD (fixo-fixo e fixo móvel), conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 27/03/2020 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00008-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/04/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 25/03/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE CANCELAMENTO

ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público o

cancelamento do item 16 da Ata de Registro de Preços nº 57/2019 (PAD nº 008404/2018),
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, GEL, CONCENTR AÇ ÃO
70%. O cancelamento ocorre devido à ausência do produto em estoque nas fábricas, fato
decorrente do surto de Corona Vírus. Data da autorização do cancelamento:
25/03/2020.

Manaus (AM), 27 de março de 2020.
JÚLIO BRIGLIA MARQUES

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 10870/2019. Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição de
material de consumo médico odontológico.. Total de Itens Licitados: 99. Edital: 27/03/2020
das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela -
Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00020-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 13/04/2020 às 15h00 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 por meio do telefone (71)
3373-7110.

RAUL ALMEIDA DA PAZ
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/03/2020) 70013-00001-2019NE000054

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 83372019. Objeto: Registro de preço visando a eventual aquisição de material
de expediente.. Total de Itens Licitados: 73. Edital: 27/03/2020 das 08h00 às 17h59.
Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00021-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/04/2020 às 09h30 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 por meio do telefone (73)3237-1376.

ATHIE MARCOS ASSIS RAMOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/03/2020) 70013-00001-2020NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 17/2019 celebrado com a EMPRESA TELEMAR
NORTE LESTE S.A, CNPJ: 33.000.118/0001-79. Objeto: visa prorrogar o Contrato por mais 12
(doze) meses, a partir de 7 de maio de 2020. Fundamento: 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores, c/c Cláusula Décima Primeira do Contrato n.º 17/2019, e na
autorização do Diretor-Geral no PAD n.º 22.755/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE, e pela empresa, Davi de Oliveira Bertucci e Carlos Alberto da
Costa Barbosa. DATA: 13/03/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 10/2020. Processo n.º 19.473/2019
Objeto: aquisição de material para manutenção preventiva e corretiva em

equipamentos pertencentes ao TRE-CE. O objeto foi adjudicado à empresa: FABRÍCIO
RACHADEL COSTA, CNPJ: 33.618.396/0001-94 valor: R$ 8.064,00. Homologado por: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 16/03/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, conforme o edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007,
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 06/2020
SEI 0010036-36.2019.6.02.8000

Data: 25/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - refletores, para atender as demandas do Fórum Eleitoral de Maceió e dos Cartórios
Eleitorais localizados no interior do estado, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.990,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 08/2020
SEI 0000194-95.2020.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: prestação de serviços de telefonia fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo
móvel), conforme o edital.

Valor Global Estimado :  R$ 29.578,95

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 Mapa do site
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DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
À PREG,
para realização do certame.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 27/03/2020, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673957 e o código CRC 1BE18C0C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0667382 e o código
CRC 922F9505.
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Brasília, 14 de abril de 2020. 
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Srª. Chef SEGEC
 
Segue em anexo aos presentes autos eletrônicos 

a proposta melhor classificada no certame licitatório em questão,
evento sei nº 0685420, considerando a necessidade do
pronunciamento de conformidade  com todos as exigênciasa
técnicas elaboradas pela Unidade de V.Sª, Termo de Referência,
Edital 08/2020 TRE-AL, acrescento que a sessão foi reagendada para
o dia 16/04/2020, 14horas BR.

 
Cordialmente,
 
PREGOEIRO  TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/04/2020, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685421 e o código CRC 44DDCF93.
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor pregoeiro,
Pelo presente, comunico acerca da conformidade

da proposta apresentada pela empresa Oi Telemar (0685420) 
às exigênciasa técnicas insertas no Termo de Referência,
Edital 08/2020 TRE-AL.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 16/04/2020, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686370 e o código CRC EEA5287D.
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Fls. 
Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial  
 
Autor: OI S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: OI MÓVEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION
Interessado: GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
Interessado: GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS
Interessado: PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO
Interessado: JEAN LEON MARCEL GRONEWEGEN
Interessado: THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A
Perito: RIO BRANCO SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Representante Legal: MARCELO CURTI
Interessado: SOCIETÉ MONDIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Fernando Cesar Ferreira Viana

Em 03/03/2020

Decisão              

I- ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em 04/02/2020, completaram dois anos desde a concessão da recuperação judicial ao Grupo Oi,
momento em que este processo deveria ser encerrado, nos termos da Lei de Recuperações e
Falência.  No entanto,  às fls.  415.740/415.762,  as recuperandas pedem a este  Juízo  que não
encerre o processo de recuperação judicial, em razão do término do prazo legal de supervisão
judicial. 
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Afirmam que "tanto a doutrina especializada, quanto a jurisprudência admitem, de forma robusta, a
possibilidade de não encerramento da recuperação judicial, se demonstrado, no caso concreto,
que o prazo inicialmente previsto não se adequa ao objetivo precípuo da lei,  que é a própria
preservação da empresa". Os fundamentos para tal pedido são, em resumo, os seguintes:

(i) Há medidas previstas no PRJ para o levantamento de recursos (levantamento de depósitos
judiciais e alienação de bens do ativo permanente) que ainda não puderam ser integralmente
implementadas, por razões alheias à vontade da Companhia;
(ii) Ainda não foi concluída a implementação de uma estrutura societária mais eficiente;
(iii) A Anatel,  principal  credora,  continua  se  insurgindo  contra  a  submissão  do  crédito  não
tributário à RJ;
(iv) Há mais de 20 mil incidentes processuais ainda não julgados pelo Juízo recuperacional;
milhares  de  ações  que  versam  sobre  créditos  concursais,  cujos  valores  ainda  não  foram
liquidados, o que demandaria das recuperadas e de seus credores alterações ao Plano; e
(v) As recuperandas precisam de mais tempo para que a regulamentação da norma legal seja
editada e a racionalização dos recursos a serem investidos possam propiciar melhor flexibilidade
de caixa e liquidez para o Grupo Oi.

Às  fls.  423.700/423.723,  o  Ministério  Público  apresentou  parecer  contrário  ao  pedido  de
prorrogação do prazo de supervisão judicial sine die mas não se opôs à prorrogação por curto
período de tempo, desde que aprovada pelos credores.

Às fls. 425.536/425.370, as recuperandas se manifestaram sobre o parecer do Ministério Público,
reiterando o pedido de não encerramento e requerendo a convocação de nova AGC para deliberar
acerca das alterações que se fazem necessárias ao PRJ. 

Como se sabe, não é usual o devedor vir a Juízo pedir, antes do término do prazo de supervisão
judicial de dois anos previsto no art. 61 da LRF, sua prorrogação. 

Duas situações são as mais comuns. A primeira é o devedor vir a Juízo pedir o encerramento do
processo, com a retirada da expressão "em recuperação judicial" do seu nome e a continuidade de
suas atividades sem supervisão do Poder Judiciário. O cumprimento do plano é feito pelo devedor,
com a fiscalização dos credores, que podem bater às portas do Judiciário sempre que o devedor
descumprir uma obrigação do plano.

A segunda é o processo de recuperação seguir seu curso e ultrapassar o prazo de supervisão sem
que haja um pedido formal de prorrogação ou de encerramento. O biênio legal se estende sem
decisão nesse sentido. 
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Não é por outra razão que o tema da prorrogação é tão pouco enfrentado pela jurisprudência.

Mas essa recuperação judicial,  como já  manifestei  em várias  decisões,  foge da  normalidade,
especialmente diante de importância do grupo em recuperação e da magnitude de credores e dos
valores envolvidos.

A postura do grupo em recuperação de postular o não encerramento da RJ antes do término do
prazo de supervisão mostra sua preocupação com o cumprimento do plano e com o pagamento
dos seus milhares de credores. É uma postura não usual na prática forense.

No item 89 da petição de fls. 415.740/415.762 as recuperandas já deixaram claro seu desejo de
discutir  com  os  credores  possíveis  adequações  necessárias  ao  atual  Plano  de  Recuperação
Judicial,  tudo  de  forma  a  preservar  a  empresa  --  princípio  maior  de  qualquer  recuperação
empresarial, estampado no art. 47 da LRF --, e pagar seus credores.

Na  recente  manifestação  de  fls.  425.536/425.370,  a  necessidade  de  ajustes  no  PRJ  para
alienação  de  relevantes  ativos  das  companhias  e,  portanto,  de  realização  de  uma  nova
Assembleia de Credores ficou mais clara ainda.

Nos termos do item 26: "o não encerramento da recuperação judicial neste momento permitirá que
a  empresa  alcance  as  melhores  alternativas  de  financiamento  para  o  seu  plano  estratégico,
incluindo eventual alienação de ativos relevantes do Grupo Oi de forma segura e eficiente. Ao
alterar o PRJ para que a venda de ativos relevantes se dê na forma do art.  60 da LRF, será
possível atrair um maior número de interessados em razão da proteção do adquirente em relação
aos passivos das recuperandas, maximizando o valor dos bens a serem alienados e contribuindo
para o êxito da reestruturação econômico-financeira que vem sendo implementada."

Considerando,  então,  a  importância  dos  credores  no  processo  de  recuperação  e  a  concreta
necessidade de ajustes ao plano no que toca à alienação de ativos que dependem da aprovação
dos credores, concordo com o posicionamento do Ministério Público quando afirma ser necessária
a oitiva dos credores sobre o pedido de prorrogação. 

Não  é  razoável  que  o  Juízo  decida,  sem  ouvir  os  maiores  interessados  no  processo,  uma
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prorrogação do período de supervisão judicial. Nesse sentido, o art. 35, I, f, da LRF determina ser
atribuição da AGC deliberar sobre "qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos
credores". 

Reunidos  em  nova  Assembleia,  os  credores  poderão  decidir  se  querem  que  o  grupo  em
recuperação permaneça sob supervisão deste Juízo e se aprovam ou não alterações no PRJ.

Sobre o tema, confira-se acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "AGRAVO
DE  INSTRUMENTO.  PRORROGAÇÃO  DO  PRAZO  DA  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS CREDORES. Analisadas as peculiaridades do
caso concreto, a jurisprudência pátria vem admitindo ser possível o deferimento da prorrogação do
prazo da recuperação judicial, não obstante a ausência de previsão normativa nesse sentido. É
necessária, contudo, a submissão de tal questão à Assembléia-Geral de credores, os quais serão
diretamente atingidos pela medida." (AI nº 0011954-23.2013.8.07.0000, 2ª Turma Cível, Rel. Des.
Carmelita Brasil, j. em 10/07/2013)

Pelo exposto, determino:

a) Intimem-se as recuperandas para apresentarem em Juízo no prazo de 180 dias, contados
da publicação da presente decisão,  a proposta de aditamento ao PRJ, tempo suficiente para as
negociações com todos os personagens envolvidos.

b) Intime-se o Administrador Judicial para organizar a nova AGC que deverá ocorrer no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da apresentação da proposta de aditamento ao PRJ.

c) Determino às recuperandas que contemplem no aditivo ao PRJ um ajuste a ser votado na
assembleia que traga melhores condições de pagamento aos pequenos credores, especialmente
os que detém créditos resultantes de sentenças proferidas nos Juizados Especiais. São esses
pequenos credores responsáveis pelo volumoso trabalho do cartório que já tem mais de 30 mil
impugnações e habilitações de créditos para processar.

Como se sabe, está em curso a mediação dos incidentes processuais que incentiva os credores a
acordarem com as devedoras o valor dos seus créditos. Mas, considerando que o pagamento só
se  dará  em vinte  anos,  o  Juízo  tem notado  pouca  adesão  dos  credores  à  essa  mediação  -
especialmente se comparada à adesão à primeira  mediação onde os credores que mediaram
receberam seus créditos em duas parcelas, uma pré AGC e outra pós AGC. Lá foram celebrados
cerca de 36 mil acordos. Agora, são apenas 8 mil.
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Com melhores condições de pagamento a esses pequenos credores, o interesse na mediação
certamente  vai  aumentar,  o  que  contribuirá  para  a  celeridade  do  processo,  com  evidentes
benefícios aos credores. 

II- CONTROLE DO PAGAMENTO DOS CREDORES JUDICIAIS EXTRACONCURSAIS

Como dito  em outras decisões,  a  ideia  do Juízo com o controle  do pagamento dos credores
judiciais  extraconcursais  sempre  foi  organizar  os  milhares  de  ofícios  recebidos  pelo  Juízo,
pleiteando  autorização  para  realização  de  penhoras,  de  forma  a  atender  os  credores
extraconcursais de maneira justa (a cronológica), sem comprometer o cumprimento do plano e o
pagamento dos credores concursais.

A ideia foi inspirada no Termo de Compromisso firmado entre o TJRJ, o CNJ e a CEDAE que criou
o Fundo Cedae, onde parte do faturamento da empresa é destinado mensalmente ao Fundo para
fazer frente aos pedidos de penhora. 

O  controle  de  pagamento  dos  credores  judiciais  extraconcursais  vem  sendo  feito  com  a
imprescindível colaboração do AJ que já planilhou mais de 24 mil ofícios. As recuperandas vêm
pagando os credores conforme comprovantes mensais juntados aos autos do incidente processual
administrativo nº 014947243.2018.8.19.0001, aberto para esse fim.

Mas,  considerando  que  o  prazo  legal  de  supervisão  judicial  se  encerrou  e  que  eventual
prorrogação será deliberada em breve pelos credores reunidos em AGC, acolho o parecer do MP
para extinguir com essa forma de controle dos pagamentos. Tal decisão produzirá efeitos logo
após a realização da AGC. Até lá, o controle permanece, devendo o cartório intimar o MP para
fiscalizar  o  cumprimento  pelas  recuperandas  dos  pagamentos  feitos  nos  autos  do  referido
incidente processual.

O valor a ser destinado pelas recuperandas para pagamento desses credores deverá ser de R$ 7
milhões mensais, mais R$ 1 milhão para os mutirões, já no próximo mês de abril. Tal quantia, nos
termos  do  estudo  de  viabilidade  apresentado  pelas  recuperandas  (fls.  423.627/423.629)  não
compromete o fluxo de caixa das empresas e já representa o dobro do valor que estava sendo
destinado a esses credores.  
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III- PEDIDO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS

Em fevereiro  de  2019,  o  AJ  apresentou  manifestação  com  prestação  de  contas  do  trabalho
realizado  até  aquela  data  e  formulou  pedido  de  complementação  de  honorários  (fls.
366.144/366.152). O Ministério Público se manifestou de forma contrária ao pedido no parecer de
fls. 368.089/368.105 e a matéria está pendente de apreciação.

Não obstante toda a eficiência e comprometimento e o enorme e volumoso trabalho que vem
sendo feito pelo Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, entendo que a remuneração inicialmente
fixada foi suficiente para remunerar o trabalho desempenhado nesses três anos e sete meses de
tramitação do processo. 

Certamente  que  o  sucesso  do  processamento  desta  recuperação,  a  maior  do  Brasil  se
considerarmos o número de credores concursais e extraconcursais, se deve muito à atuação do
AJ.  Profissionais  altamente  competentes  e  dedicados  trouxeram  organização,  modernidade  e
tranquilidade para o processamento da RJ, cujo processo eletrônico principal tem mais de 420 mil
páginas (mais de 2 mil  volumes se o processo fosse físico) e que conta com mais de 30 mil
incidentes ao processo principal.

Mas apesar  do AJ  estar  trabalhando há  um ano sem receber  remuneração,  concordo  com o
entendimento  do  MP  quando  afirma,  no  parecer  de  fls.  368.089/368.105  que,  apesar  de
reconhecer a excelência do trabalho do AJ, a quantidade de parcelas foi uma escolha do próprio
AJ. No parecer de fls. 423.700/423.723, o MP reiterou tal entendimento afirmando que "não há
nada mais a ser pago pelos serviços que deverão ser prestados até o dia 04/02/2020." 

Assim, acolho o parecer do Ministério Público e indefiro o pedido do AJ de complementação de
honorários formulado às fls. 366.144/366.152.

Cumpra-se. Intimem-se todos, e dê-se ciência pessoal ao MP. 

Rio de Janeiro, 06/03/2020.

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular
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___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Fernando Cesar Ferreira Viana

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 48DN.6HKK.1CKP.V8M2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Fls.  
Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial   
Autor: OI S.A. 
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. 
Autor: OI MÓVEL S.A. 
Autor: COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. 
Autor: OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.  
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Fernando Cesar Ferreira Viana 

 
Em 21/06/2016 

 
 
 

Decisão               
 
Destaco de plano que a presente decisão se limitará à análise do pedido de tutela de urgência 
formulado na exordial -  notadamente o pedido de suspensão das ações e execuções em face 
das Recuperandas, e pedido de dispensa de apresentação de certidões negativas - ficando as 
demais questões afetas ao provimento inicial do pleito de recuperação judicial (art. 52 da Lei 
11.101/05) postergadas para melhor exame tão logo os autos retornem conclusos, após a 
publicação deste decisum. Tal providencia se justifica por conta do notório impacto social e 
repercussão econômica que a demora de apreciação da tutela de urgência poderá gerar no 
mercado global. 
 
 Informam as requerentes terem origem na junção das gigantes nacionais no setor de 
telecomunicações, quais sejam, a TNL e a Brasil Telecom S.A., em 2009, tendo essas sociedades 
antes nascidas a partir da privatização da TELEBRÁS em 1998. 
 
Expõem que seu ramo de operação é o da prestação de serviço público, por meio de concessão, 
cuja essencialidade é ínsita à própria natureza pública do serviço, levando em conta ser: i) A maior 
prestadora de serviços de telefonia fixa do País, atendendo em todo território nacional; ii) ter como 
base 47,8 milhões clientes usuários de telefonia móvel até março de 2016; iii) 8,7 milhões de 
acessos à internet banda larga; iv) 1,2 milhões de assinaturas de TV e v) 2 milhões de hotspost 
wifi, em locais públicos, como aeroportos e shopping centers. 
 
Afirmam, que por atuarem em um ramo estratégico para economia, eventual interrupção de 
qualquer dos seus serviços tem potencialidade para produzir efeitos catastróficos, não só para os 
inúmeros usuários, como para o próprio Grupo Empresarial, que veria inexoravelmente o aumento 
de seu passivo e a redução da sua capacidade de obter as receitas necessárias ao seu 
pagamento. 
 
O gigantismo do Grupo gera em torno de 138 mil postos de trabalhos diretos e indiretos no Brasil, 
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dos quais 37 mil somente no Estado do Rio de Janeiro, os quais poderão estar em risco, caso 
qualquer evento coloque em risco a capacidade de recuperação das empresas OI. 
 
Prosseguem dizendo que diante do grave cenário que se abateu sobre as empresas do Grupo, 
não restou alternativa senão a propositura do pedido de recuperação judicial, que, porém, ao se 
desencadear, provocará reações dos seus diversos credores e parceiros, cujas consequências 
podem inviabilizar o pedido. 
 
Isto porque, afirmam, diversos são os contratos estratégicos firmados pelas requerentes em que 
figura a cláusula rescisória em caso de pedido de recuperação judicial, fato que se efetivamente 
ocorrer irá diminuir drasticamente os ativos das empresas OI, necessitando assim que sua eficácia 
seja suspensa. 
 
Igualmente aduz ser necessário, para fins da continuidade de suas atividades empresariais, seja 
concedida autorização para funcionar sem que haja necessidade da apresentação das certidões 
negativas. 
  
Por último, informam que há evidente receio de que a repercussão do pedido desencadeará em 
âmbito nacional uma enxurrada de constrições judiciais para garantia de dívidas sujeitas à 
recuperação judicial, que embora possam ser futuramente revertidas por decisão do juízo da 
recuperação judicial, por certo trarão prejuízo às requerentes que poderão não dispor dos valores 
em tempo hábil para pagamento de despesas imediatas. 
 
Fincadas tais prefaciais, analiso de plano a postulação liminar. 
 
O ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 11.101/2005 introduziu a Recuperação Judicial dos 
empresários e sociedades empresárias, definindo os escopos para concessão deste benefício 
legal, o qual visa viabilizar o enfrentamento de crise econômico-financeira pela sociedade 
empresária ou empresário, com vista à manutenção da fonte produtora do emprego, preservando 
interesses sociais e dos credores. 
 
Tem a lei, portanto, como principal foco a preservação da empresa e a proteção do mercado, de 
modo que este possa se desenvolver de modo sadio, potencializando benefício à sociedade como 
um todo. 
 
As normas que regem o procedimento de Recuperação Judicial devem ser analisadas de forma 
sistemática, valendo-se sempre que possível o julgador de uma interpretação sociológica, para 
tentar alcançar aos fins sociais e as exigências do bem comum, que nova lei quis introduzir. 
 
A LRF destacou no seu art. 47 como princípios básicos a preservação da empresa, sua função 
social e o estímulo à atividade econômica. 
 
Partindo desta premissa, um dos objetivos mediatos da norma é o de fixar os meios necessários 
ao desenvolvimento da recuperação e do cumprimento do plano apresentado, dentre elas a 
sujeição à recuperação judicial de todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
vencidos (art. 49) e a suspensão da prescrição e de todas as ações, execuções em face do 
devedor (art. 6º). 
 
In causa, trata-se do pedido de recuperação judicial o maior grupo nacional de exploração da 
telefonia fixa, tendo ainda ampla atuação no mercado da telefonia móvel e TV por assinatura. 
 
 
Dispõem assim o art. 6º e seu § 4º da LFRE: 
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"A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o 
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos 
credores particulares do sócio solidário." 
...  
 
§4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do 
processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos 
credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento 
judicial. 
 
Partindo de uma interpretação apenas literal, somente o deferimento do processamento da 
recuperação judicial impõe aos credores o que alguns doutrinadores têm denominado de 
automatic stay, que deve ser observado por todos sem exceção. 
 
Verifica-se, portanto, ser a suspensão uma determinação legal, ou seja, efeito do próprio 
deferimento do pedido de recuperação judicial, com vista a oportunizar ao devedor um período 
salvaguardado da influência dos credores, para que possa organizar e melhor expor suas 
soluções de mercado. 
 
Outro efeito do deferimento do processamento, diz respeito à questão da possibilidade do juízo da 
recuperação isentar a sociedade empresária - em recuperação judicial- da apresentação das 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais (CND), quando da contratação daquela com o Poder 
Público. 
Inicialmente, deve ser esclarecido não haver mais dúvidas, quanto à possibilidade da contratação, 
pela empresa em recuperação judicial, com o Poder Público. Tal afirmação decorre da simples 
interpretação contida no art. 52, II da LRF, que aponta a possibilidade da contratação com o Poder 
Público, ou para recebimento de benefícios e incentivos fiscais por parte da recuperanda, desde 
que apresentadas às negativas fiscais exigidas. 
 
Sendo assim, a certidão exigida no inciso II do art. 32 da Lei 8666/93, que aponta para 
necessidade da apresentação de certidão negativa de falência ou concordata, está em parte 
derrogada, pois neste caso prevalecerá a também lei especial 11.101/05, promulgada 
posteriormente, que expressamente reconheceu a possibilidade da empresa em recuperação 
contratar com o setor público. 
Assim, sendo deferida a recuperação, o cerne da presente questão se fixa na possibilidade do 
juízo da recuperação poder isentar a recuperanda da apresentação das certidões negativas, 
tornando-a apta por completo a participar de licitações, receber créditos ou incentivos fiscais do 
Estado.  
 
Em discussão está a ponderação sobre dois importantes princípios constitucionais, quais sejam, o 
da "preservação da empresa" (assim considerado por estar implicitamente conscrito no art. 170 da 
C.F.), hoje considerada como ente de relevante função social; e, de outro lado, em contrapartida, o 
"princípio do interesse público geral", que determina a necessidade do Poder Público observar a 
legalidade estrita no procedimento de licitação, a fim de evitar prejuízo ao bem comum. 
 
Vislumbrada essa situação, imperioso será a utilização do princípio da proporcionalidade para fins 
de se fazer uma necessária ponderação entre valores equivalentes. Trata-se de um princípio com 
status constitucional, que busca ponderar direitos fundamentais que se conflitam, através da 
devida adequação dos mesmos com o binômio meio-fim; subdividido pela doutrina em três outros 
princípios, quais sejam: o princípio da adequação, o princípio da necessidade e o princípio da 
proporcionalidade em sentido estrito. 
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Também chamado de princípio da idoneidade ou princípio da conformidade, o princípio da 
adequação reflete a ideia de que a medida restritiva deve ser idônea à consecução da finalidade 
pretendida. Vale dizer, deve haver a existência de relação adequada entre um ou vários fins 
determinados e os meios com que são determinados. 
 
Quanto ao subprincípio da necessidade, ou princípio da exigibilidade, busca-se que a medida seja 
realmente indispensável para a conservação do direito fundamental e, que não possa ser 
substituída por outra de igual eficácia, e até menos gravosa. 
 
De acordo com este subprincípio, deve sempre ser observado se há outras formas de se obter o 
resultado garantido por determinado direito, de forma a se optar pela aplicação da forma que irá 
afetar com menor intensidade os direitos envolvidos na questão. 
 
O último elemento caracterizador do princípio da proporcionalidade é o subprincípio da 
proporcionalidade em sentido estrito. 
 
Caracteriza-se pela ideia de que os meios eleitos devem manter-se razoáveis com o resultado 
perseguido. Isto quer dizer que o ônus imposto pela norma deve ser inferior ao benefício por ela 
engendrado. Trata-se da verificação da relação custo-benefício da medida, isto é, da ponderação 
entre os danos causados e os resultados a serem obtidos. 
 
Desta forma, este subprincípio exige uma equânime distribuição de ônus, coma utilização da 
técnica de ponderação de bens ao caso concreto. 
 
Destaca-se, que em ambos os lados do conflito, ora em análise, depreende-se a existência de 
direitos sociais. 
 
A empresa como unidade produtiva, tem sido considerada fonte de geração de riqueza e 
empregos, e a manutenção de suas atividades visa proteger esta relevante função social e o 
estímulo à atividade econômica (art. 170 CF; art. 47 da LRF). 
 
Do outro lado, a Lei de Licitações e o CTN buscam dar proteção ao interesse público em geral, 
determinando que o Administrador Público se atenha a determinadas formas e normas no 
momento da contratação, a fim de evitar prejuízo ao bem comum. 
 
Diante do enfrentamento de princípios, como acima declinado, deve o aplicador do direito valer-se, 
muita das vezes, do princípio da proporcionalidade para decidir. 
 
Criada com o fim precípuo de impulsionar a economia do país, e oportunizar aos empresários em 
dificuldades financeiras, não só a manutenção de sua unidade produtora, mas em especial, a 
continuidade da prestação dos serviços e geração de empregos, a LRF, inovou consideravelmente 
o conceito de empresa, alçando-a a um patamar de relevante papel social. 
 
Inovou o legislador ao promulgar a referida lei, dispensando especial ênfase ao instituto da 
recuperação judicial, que respondeu aos anseios das empresas que, em situação de necessária 
reestruturação de suas operações e dívidas, não tinham outra opção dentro do ordenamento 
jurídico nacional a não ser a decretação de sua insolvência ou falência, o que não resultava 
benefícios, seja para as próprias empresas, seja para os seus credores e a sociedade em um 
todo. 
 
Dentre as muitas alterações, figura a possibilidade da recuperanda licitar com o Poder Público, 
desde que sejam apresentadas no ato as certidões negativas de débitos fiscais (Art. 52, II da Lei 
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11.101/2005). 
Mencionado dispositivo trouxe inovadora conquista, conquanto tenha se afigurado visivelmente 
inócuo, posto que dificilmente existirá empresa em situação de recuperação judicial, que não 
esteja também em débito fiscal. 
 
 Observar-se-á o princípio da proporcionalidade, para então mitigar a aplicação do art. 52, II da 
LRF, a fim de que seja obstada a necessidade da apresentação da CND. 
 
Aplica-se, o binômio meio-fim. Isso porque, observados os aspectos de cada subprincípio acima 
informado, vemos que a medida é: 
 
a) adequada e idônea ao passo que visa garantir acesso a todos aos meios para recuperação 
judicial da sociedade empresária em dificuldade, garantindo a esta o direito de manter os contratos 
já firmados com o Poder Público, ou ainda realizar novos, visto estar comprovado que 
regularmente utilizava esta forma de contratar; 
 
b) necessária porque de outra forma não poderá a recuperanda manter seus contratos de 
concessão em vigor com o ente público; 
 
c) mais benéfica, pois certamente atende ao interesse comum geral mais iminente - 
manutenção de fonte geradora de empregos e riquezas . 
 
Não se pretende com isso, buscar a qualquer custo a recuperação das empresas. Pelo contrário, 
deve o julgador estar atento ao que lhe é apresentado e, com base nos documentos consignados, 
sopesar a viabilidade ou não da continuidade da sociedade empresária, que busca socorro à luz 
da nova lei. 
 
Dita posição encontra-se corroborada, nos termos do eloquente aresto proferido pelo Ministro Luís 
Felipe Salomão, em sede de Recurso Especial, cuja ementa assim foi descrita: 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.173.735 - RN (2010/0003787-4) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE 
SALOMÃO RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS ADVOGADOS : 
THIAGO CEZAR COSTA AVELINO E OUTRO(S) MARCELLE VIEIRA DE MELLO MOREIRA E 
OUTRO(S) RECORRIDO : ENGEQUIP - ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS LTDA ADVOGADO 
: KRAUS JOSÉ RIBEIRO OLIVEIRA EMENTA DIREITO EMPRESARIAL, TRIBUTÁRIO E 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DE PRODUÇÃO DE 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL COM A PETROBRAS. PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO. 
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA EMPRESA 
PRESTADORA DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. ARTS. 52 E 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE 
LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA 
DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 
1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com 
vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 
sua função social e o estímulo à atividade econômica". 
2. Segundo entendimento exarado pela Corte Especial, em uma exegese teleológica da nova Lei 
de Falências, visando conferir operacionalidade à recuperação judicial, é desnecessária 
comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e do art. 
191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal 
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e previdenciária de empresas em recuperação judicial (REsp. 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013). 
3. Dessarte, o STJ, para o momento de deferimento da recuperação, dispensou a comprovação de 
regularidade tributária em virtude da ausência de legislação específica a reger o parcelamento da 
dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial. Nessa linha de intelecção, por 
óbvio, parece ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de regularidade 
fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade 
(já dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder 
Público. 
4. Na hipótese, é de se ressaltar que os serviços contratados já foram efetivamente prestados pela 
ora recorrida e, portanto, a hipótese não trata de dispensa de licitação para contratar com o Poder 
Público ou para dar continuidade ao contrato existente, mas sim de pedido de recebimento dos 
valores pelos serviços efetiva e reconhecidamente prestados, não havendo falar em negativa de 
vigência aos artigos 52 e 57 da Lei n. 11.101/2005. 
5. Malgrado o descumprimento da cláusula de regularidade fiscal possa até ensejar, 
eventualmente e se for o caso, a rescisão do contrato, não poderá haver a retenção de pagamento 
dos valores devidos em razão de serviços já prestados. Isso porque nem o art. 87 da Lei n. 
8.666/1993 nem o item 7.3. do Decreto n. 2.745/1998, preveem a retenção do pagamento pelo 
serviços prestados como sanção pelo alegado defeito comportamental. Precedentes. 
6. Recurso especial a que se nega provimento. 
 
O Ministério Público, em eloquente parecer, fez recordar igual posicionamento adotado por este 
magistrado em decisão proferida em outra recuperação judicial apreciada neste juízo, a qual fora 
chancelada pelo STJ em recente decisão proferida novamente pelo E. Ministro Luiz Felipe 
Salomão, nos autos do Resp. 1207117/MG. 
 
Ademais, a esses argumentos soma-se ainda decisão proferida pelo próprio TCU no Acórdão 
8271/2011, que já havia recomendado ao DNIT do Estado do Espírito Santo tal orientação: 
 
"1.51. dar ciência à Superintendência Regional do DINIT no Estado do Espírito Santo que, em 
suas licitações, é possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde que 
amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada 
está apta economicamente e financeiramente a participar de procedimento nos termos da Lei 
8.66/93". 
 
Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 13ª ed.) lembra que "a crise da 
empresa pode manifestar-se de formas variadas. Ela é econômica quando as vendas de produtos 
ou serviços não se realizam na quantidade necessária à manutenção do negócio. É financeira 
quando falta à sociedade empresária dinheiro em caixa para pagar suas obrigações. Finalmente, a 
crise é patrimonial se o ativo é inferior ao passivo, se as dívidas superam os bens da sociedade 
empresária". 
 
 Neste contexto, afigura-se, segundo os dados obtidos, que a crise anunciada é meramente 
econômica, e que somente com a execução das soluções futuramente apresentadas no plano, 
somada ao contínuo exercício pleno de suas atividades comerciais, é que efetivamente será 
superada a crise combatida por meio do processo de recuperação. 
 
Por tudo, considero a medida é perfeitamente possível de ser conferida em sede de recuperação 
judicial, a partir do momento em que não se trata de isenção ou moratória fiscal - matéria não afeta 
ao juízo da recuperação, mas sim, tutela de direito com fulcro nos princípios acima elencados, a 
possibilitar de maneira plena e absoluta a efetivação do procedimento de recuperação judicial 
prevista no ordenamento jurídico pátrio. 
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Destarte, os pedidos formulados em sede de tutela de urgência, são efeitos da decisão que 
poderá conferir deferimento do processamento do pedido de recuperação, sendo sua antecipação 
previsível, com base na conjugação subsidiária do NCPC, que em seu art. 300, diz: 
 
"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 
 
A probabilidade do deferimento do pedido de recuperação judicial se demonstra da própria leitura 
da petição inicial e da vasta documentação anexada, já que nesta fase não compete ao juízo fazer 
qualquer juízo de valor quanto à viabilidade econômica das sociedades que ingressaram com o 
pedido, porém, a necessária análise de cerca de 89.000 páginas, que instruem o pedido inicial, 
demandará um período de tempo, o que recomenda a imediata apreciação, ainda que em parte, 
do pedido de tutela antecipada, até porque estão configurados todos os pressupostos necessários 
ao acolhimento do pleito de urgência.  
 
Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar: 
 
a) A suspensão de todas as ações e execuções contra as Recuperandas, pelo prazo de 180 
dias, de modo a evitar que constrições judiciais sejam realizadas no período compreendido entre o 
ajuizamento da presente recuperação judicial e o deferimento do seu processamento. 
 
b) A dispensa da apresentação de certidões negativas em qualquer circunstância relacionada 
às Recuperandas, inclusive para que exerçam suas atividades (incluindo certidão negativa de 
débitos referentes às receitas administradas pela ANATEL e certidão negativa de distribuição de 
pedidos de falência e recuperação judicial).  
 
 
          Publique-se, com urgência, e voltem imediatamente conclusos para análise dos 
documentos que instruem a inicial, e do parecer ministerial como um todo, para efeito de proferir o 
despacho previsto no art. 52 da Lei 11.101/05.  
 

Rio de Janeiro, 21/06/2016. 
 
 

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Fernando Cesar Ferreira Viana 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4UBV.13B1.M5F8.8NQE 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 

Øþ 
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Fls.  
Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial   
Autor: OI S.A. 
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. 
Autor: OI MÓVEL S.A. 
Autor: COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. 
Autor: OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.  
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Fernando Cesar Ferreira Viana 

 
Em 29/06/2016 

 
 
 

Decisão               
 
                                                                  
I- RELATÓRIO 
    
Trata-se de pedido de recuperação judicial com base nos artigos 47 e seguintes da Lei 11.101/05 
formulado pela OI S.A. ("OI"), sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
76.535.764/0001-43, com sede e principal estabelecimento na Rua do Lavradio nº 71, Centro, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20230-070; TELEMAR NORTE LESTE S.A. ("TNL"), 
sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.118/0001-79, com 
sede e principal estabelecimento na Rua do Lavradio nº 71, Centro, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, CEP 20230-070; OI MÓVEL S.A. ("OI MÓVEL"), sociedade anônima de capital fechado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.423.963/0001-11, com principal estabelecimento nesta cidade do 
Rio de Janeiro e sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 3, 
Bloco A, Edifício Estação Telefônica, térreo (parte 2), CEP 70.713-900; COPART 4 
PARTICIPAÇÕES S.A. ("COPART 4"), sociedade anônima de capital fechado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 12.253.691/0001-14, com sede e principal estabelecimento na Rua Teodoro da 
Silva nº 701/709 B, 4º andar, Vila Isabel, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20560-000; 
COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A. ("COPART 5"), sociedade anônima de capital fechado, inscrita 
no CPNJ/MF sob o nº 12.278.083/0001-64, com sede e principal estabelecimento na Rua Siqueira 
Campos nº 37, 2º andar, Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22031-072; 
PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. ("PTIF"), pessoa jurídica de direito 
privado constituída de acordo com as Leis da Holanda, com sede em Amsterdam, Naritaweg 165, 
1043 BW, e principal estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro; e OI BRASIL HOLDINGS 
COÖPERATIEF U.A. ("OI COOP"), pessoa jurídica de direito privado constituída de acordo com as 
Leis da Holanda, com sede em Schipol, Schipol Boulevard 231, 1118 BH, e principal 
estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro (indicadas apenas por OI, TNL, OI MÓVEL, 
COPART 4, COPART 5, PTIF e OI COOP), que se inserem no conglomerado econômico 
denominado de "GRUPO OI", que se dedica às atividades na prestação de serviços de telefonia 

89496
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fixa e móvel, internet e TV por assinatura dentre outros. 
 
Aduzem ter origem na junção das gigantes nacionais do setor de telecomunicações, quais sejam, 
a TNL e a Brasil Telecom S.A., em 2009, tendo essas sociedades antes nascidas a partir da 
privatização da TELEBRÁS ocorrida em 1998. 
 
Em sua narrativa histórica, afirma que, em pouco tempo, se tornou o primeiro provedor de serviços 
de telecomunicações do Brasil com presença nacional totalmente integrada em uma só marca 
"OI", e que hoje está presente, com no mínimo um serviço, em todos os 5.570 municípios 
brasileiros, atendendo aproximadamente 70 milhões de clientes.  
 
No desenvolver de suas atividades, atingiu estrutura operacional com cerca de 330 mil km de 
cabos de fibra ótica, a um investimento aproximado de R$ 14,9 bilhões, o que a alçou como uma 
das maiores operadoras de telefonia fixa da América do Sul, sendo a maior neste ramo no Brasil, 
com parcela de 34,4% espalhada por todo território nacional, por meio de linhas  privadas e 
públicas. 
 
Com relação à telefonia móvel o "GRUPO OI" alcançou 47,8 milhões de usuários em março de 
2016, dos quais 45,6 milhões no segmento de mobilidade pessoal e 2,2 milhões no segmento 
corporativo/empresarial, o que representa aproximadamente 18,52% de market share em telefonia 
móvel, cuja cobertura abrange perto de 93% da população brasileira. 
 
No setor de internet banda larga o "GRUPO OI" detém 5,7 milhões de acessos, disponibilizando 
ainda 2 milhões de hotspots wifi, mantidos em locais públicos, como aeroportos e shopping 
centers, estendendo ainda seu campo de atuação para o ramo de TV por assinatura, com 
aproximadamente 1,2 milhões de clientes. 
 
Descreve-se um dos maiores conglomerados empresariais do país, com relevância em múltiplas 
áreas da economia e da sociedade como um todo, valendo destacar a prestação de serviços ao 
setor bancário, de transporte aéreo, entre outros que dependem de sistemas de telecomunicações 
criados e operados pelo "GRUPO OI".  
 
Afirma que, diante do seu gigantismo, recolheram entre o ano de 2013 e 2016 mais de R$ 30 
bilhões de reais aos cofres públicos em tributos, acrescentando que presta serviços essenciais 
que viabilizam a apuração eletrônica de votos nas eleições municipais e estaduais realizadas no 
país, visto ser por meio do seu sistema operacional que são transmitidas as informações das 
2.238 Zonas e 12.969 Seções Eleitorais dos Tribunais Regionais Eleitorais de 21 Estados da 
Federação. 
 
As atividades do "GRUPO OI", incluindo os serviços que presta e as tarifas que cobra, estão 
sujeitas a uma regulamentação abrange sob a Lei Federal n.º 9.247/1997 (Lei de 
Telecomunicações), decretos regulamentadores (como aqueles que estabelecem Políticas 
Públicas de Telecomunicações, o Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações 
prestado em regime público e o Plano Geral de Metas de Universalização), a Lei Federal n.º 
12.485/2011 (Lei do SeAC") e a um quadro regulamentar global para a prestação de serviços de 
telecomunicações, editado pela Agência Nacional de Telecomunicações ("ANATEL"), de acordo 
com as políticas públicas do Ministério das Comunicações, sendo que todos esses serviços 
dependem da prévia outorga concessiva da ANATEL. 
 
Informa assim operar o "GRUPO OI" sob: 
 
- uma concessão para prestar serviços locais de telefonia fixa (Serviço Telefônico Fixo Comutado - 
STFC) na Região I (exceto em 57 municípios do Estado de Minas Gerais, que são excluídos da 
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área de concessão da Região I) detida pela TNL e uma concessão para prestar serviços locais de 
telefonia fixa na Região II (exceto em nove municípios nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul 
e Paraná, que são excluídos da área de concessão da Região II) detida pela OI;  
- uma concessão para prestar serviços de longa distância nacional na Região I (exceto em 57 
municípios do Estado de Minas Gerais, que são excluídos da área de concessão da Região I) 
detida pela TNL e uma concessão para prestar serviços de longa distância nacional na Região II 
(exceto em nove municípios nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, que são 
excluídos da área de concessão da Região II) detida pela OI;  
o autorizações de prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) nas 
Regiões I, II e III, detidas pela OI MÓVEL;  
- autorizações de direito de uso de radiofrequência para a prestação de serviços 3G nas Regiões I, 
II e III (exceto 23 municípios do interior do Estado de São Paulo, que incluem a cidade de Franca e 
arredores), e licenças de radiofrequência para fornecer serviços móveis 4G nas Regiões I, II e III;  
- autorizações para uso de recursos de numeração associados a telefonia fixa e a telefonia móvel;  
- autorizações de prestação de telefonia fixa local e de serviços de longa distância nacional (i) nos 
57 municípios do Estado de Minas Gerais que são excluídos da área de concessão da Região I, 
(ii) nos nove municípios nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná que são excluídos 
da área de concessão da Região II e (iii) na Região III;  
o autorizações outorgadas à OI para prestar serviços de telefonia de longa distância internacional 
originados de qualquer local do Brasil;  
 
Na sua estrutura organizacional as empresas OI MÓVEL e COPART 4 são subsidiárias integrais 
da TNL, que, por sua vez, junto com PTIF, OI COOP e COPARTE5 são subsidiárias integrais da 
controladora OI, sendo que todas as decisões gerenciais do GRUPO OI emanam de sua 
controladora, a OI, no Brasil, inclusive com relação as sociedades empresárias constituídas no 
exterior, apenas como veículos de captação e investimento de recursos. 
 
Afirma ser notório funcionar nesta Capital  do Estado do Rio de Janeiro, o verdadeiro centro 
administrativo, operacional e financeiro de todo o "GRUPO OI", concentrando: i) o centro de 
gestão operacional da infraestrutura de telecomunicações (Centro de Gerência de Redes - CGR), 
ii) o principal ponto de conexão de transmissão internacional via cabo submarino e iii) a base de 
captação de sinal de satélite para transmissão do sinal de TV por assinatura. 
 
Declara que a PTIF e OI COOP criadas apenas como veículos de investimento do GRUPO OI, e 
constituídos de acordo com as Leis da Holanda, por não exercem atividades operacionais, atuam 
apenas como longa manus para captação de recursos no mercado internacional, recursos esses 
que são revertidos para financiamento de atividades do grupo no Brasil, o que torna sua inclusão 
como litisconsorte no processo de recuperação judicial necessária, uma vez que a consecução de 
um dos objetivos da recuperação judicial é viabilizar a superação da crise econômico-financeira de 
todo o GRUPO OI, cujas atividades operacionais se desenvolvem exclusivamente no Brasil. 
 
Expõe que, embora não haja ocorrência de um grupo societário de direito, na forma do art. 265 da 
Lei 6.404/1796, o são de fato, o que é muito comum no Brasil, pois independentemente da 
manutenção da personalidade jurídica de cada empresa formadora do grupo, com patrimônio e 
personalidade jurídicas próprias, existe a toda evidência fortes e inseparáveis interligações 
econômica e operacional que decorrem, em especial, da interdependência e complementaridade 
das atividades e dos serviços que prestam, restando comprovada a necessária formação do 
litisconsórcio ativo. 
 
Sobre a crise financeira, declinam ser fruto da combinação de inúmeros fatores que, ao longo do 
tempo, agravaram a situação das empresas que compõem o grupo, operando-se esta em três 
momentos específicos na sua trajetória após a privatização: i) em 2000 financiando o plano de 
antecipação de metas; ii) em 2009, com a aquisição da Brasil Telecom e a posterior identificação 
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de determinados passivos relevantes; iii) em 2013, no contexto do processo de expansão 
internacional do GRUPO OI nos países de língua portuguesa, com a fusão e incorporação da 
dívida da Portugal Telecom, que tiveram como propósito a transformação do GRUPO OI em um 
player nacional e internacional. 
 
Crise que se agravou em razão da retenção de mais de R$ 14 bilhões em depósitos judiciais, o 
que afeta demasiadamente sua liquidez, sendo que o fato decorre da sujeição à fiscalização nas 
diversas esferas governamentais, por aspectos regulatórios, fiscais, trabalhistas e cíveis. 
 
Paralelamente, existem ainda multas administrativas impostas pela agência reguladora, 
atualmente no valor de cerca de R$10,6 bilhões, o que elevou demasiadamente o seu passivo, em 
vista das frequentes penhoras em dinheiro requeridas em Juízo pela agência. 
 
Denuncia, ainda, como ponto marcante para o aprofundamento da crise, a evolução tecnológica, o 
que fez cair a procura e o interesse das pessoas em possuir linha telefônica fixa, ao contrapasso 
de ainda existir a necessidade do cumprimento de diversas obrigações previstas na Lei Geral de 
Telecomunicações, dentre as quais se destacam as obrigações de universalização do serviço de 
telefonia fixa em todo o vastíssimo território nacional, o que demanda considerável discrepância 
entre o valor necessário a ser investido para cumprimento da obrigação e o retorno efetivo, 
mediante a observada falta de demanda. 
 
Sobre essa situação, o Ministério das Comunicações, responsável pela edição de políticas 
públicas, já teria inclusive reconhecido a necessidade de revisar profundamente o marco 
regulatório do STFC, visto que tais entraves e alterações de mercado são fatores alheios à 
vontade das requerentes, porém, representam significativo impacto negativo na situação 
econômica do Grupo ao longo dos últimos anos. 
 
Destaca, ainda, a concorrência com players internacionais, a exemplo da TIM - integrante do 
Grupo Telecom Itália - da Claro (pertencente ao grupo mexicano Telmex) e da VIVO - subsidiária 
da Telefónica S. A., empresa espanhola com abrangência global, empresas que se capitalizam no 
exterior por um custo mais baixo, enquanto as requerentes quase que por obrigação tendem a 
buscar no mercado nacional recursos sobre altas taxas de juros, haja vista o custo de proteção 
cambial para captações externas, o que representa enorme desvantagem frente aos concorrentes, 
prejudicando sua expansão e rentabilidade. 
 
Diz que suas maiores dívidas são financeiras e decorrem de empréstimos, emissão de bonds e 
debêntures, representando os débitos trabalhistas e aqueles com fornecedores e prestadores de 
serviços uma parcela mínima do passivo submetido à recuperação judicial. 
 
Como passivo total do GRUPO OI, informou o valor R$ 65.382.611.780,34 (sessenta e cinco 
bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e onze mil, setecentos e oitenta reais e 
trinta e quatro centavos), sendo que deste valor, R$ 1.652.137.056,16 (um bilhão, seiscentos e 
cinquenta e dois milhões, cento e trinta e sete mil, cinquenta e seis reais, e dezesseis centavos) 
são de débitos trabalhistas. 
 
Sustenta, contudo, que apesar de todos os obstáculos, que culminaram na atual crise financeira, o 
GRUPO OI conta com uma receita bruta de 40 bilhões e líquida de cerca de R$ 27 bilhões por 
ano, possuindo todas as condições de reverter o atual cenário de crise. 
 
Como forma de conduzir e soerguer o Grupo empresarial, afirma já estar implementando 
importante e sério plano de reestruturação interna, que compreende uma gama de iniciativas que 
objetivam aumento da participação no mercado, corte de custos e, sobretudo, eficiência 
operacional, que visa a difundir na empresa uma cultura nova de aumentos de produtividade e 
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redução de gastos. 
 
Afirmam todas que atendem às exigências contidas no art. 48 da LFR, declarando na 
oportunidade: I) Que exercem regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos; II) que não 
são falidas e jamais tiveram a sua falência decretada; III) que jamais obtiveram a concessão de 
recuperação judicial e IV) que não foram, assim como nenhum de seus administradores ou 
controladores, condenadas por qualquer dos crimes previstos na Lei  n.º 11.101/05. 
 
Inicial instruída com os documentos de fls. 49/89.228. 
 
 
II- FUNDAMENTAÇÃO 
 
Depara-se o Poder Judiciário com o pedido de recuperação judicial de um dos maiores 
conglomerados empresariais do mundo, com magnitude de operações em todos os Estados 
brasileiros, e com forte impacto social em todas as estruturas da sociedade. 
 
O GRUPO OI tem receita líquida expressiva e desempenha serviços públicos e privados 
inequivocamente essenciais para a população brasileira. Ademais, gera dezenas de milhares de 
empregos diretos e indiretos, bem como recolhe, ao Poder Público, bilhões de reais a título de 
tributos. 
 
As referidas peculiaridades revelam a necessidade de este Juízo exercer o seu mister 
constitucional de preservação da empresa, fonte de empregos e de riquezas para toda a 
sociedade. Afinal, ao se socorrerem do Poder Judiciário, neste momento de crise global, as 
requerentes pretendem superar as dificuldades, a fim de atingir os seus objetivos sociais. 
 
Para que uma recuperação seja viável, cabe ao Magistrado, além de observar o ordenamento 
jurídico, adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento do dever legal de viabilizar a 
preservação da empresa, seja ela uma sociedade empresária de pequeno porte ou, como ocorre 
neste caso, um relevante grupo econômico, com ramificações internacionais, que movimenta 
bilhões de reais, anualmente. 
 
Feitas essas relevantes considerações, mas antes da análise dos requisitos objetivos para 
concessão do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, necessário o 
enfrentamento de questões processuais preliminares, que dizem respeito à possibilidade: a) da 
concessão do pedido recuperacional à sociedade estrangeira e b) da formação do litisconsórcio 
ativo. 
 
 
II.1- Da Insolvência Transacional 
 
 
A inicial invoca com proficiência a questão relativa ao cross-border insolvency, trazendo em seu 
bojo tema abordado a partir do processo de globalização, mediante o inevitável crescimento das 
relações comerciais internacionais, haja vista a necessidade cada vez maior da criação de 
sociedades empresárias, cujas relações comerciais se desenvolvem em diversos países, com 
evidente modificação em suas estruturas operacionais, as quais se tornam volúveis para com o 
Estado de sua constituição original, relativizando assim o conceito clássico de soberania.  
 
O problema surge a partir da falta de legislação específica para tratar da matéria relativa à 
insolvência transnacional ou transfronteiriça, visto que a Lei 11.101/2005, em seu art. 3º, dispôs 
apenas que, para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou 
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decretar a falência, é competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da 
filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Adotou-se, desta forma, a teoria territorialista. 
 
Em comentário ao art. 3º da LRE, Campinho (2006) assevera que "deflui do preceito o "sistema da 
territorialidade" como critério ou princípio para inspirar a regra de competência. Limitam-se os 
efeitos da falência ou da recuperação ao próprio país, reconhecendo-se a supremacia da Justiça 
Nacional para conhecer das matérias." (CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: 
o novo regime da insolvência empresarial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 40). 
 
Diante disso, preconiza-se que o legislador fixou que a lei abrange, além das empresas nacionais, 
as estrangeiras, contudo é necessário, para isso, que ela esteja representada no Brasil através de 
filial.  
 
"[...] em se tratando de sociedade estrangeira, o foro competente também será o do seu principal 
estabelecimento, mas para determina-lo serão levados em conta apenas os estabelecimentos 
localizados em território nacional. Dentre esses, enfim, vê-se em qual deles a sociedade 
estrangeira concentra o maior volume de negócios, sendo ele, então, o foro competente para a 
ação falimentar a ser ajuizada contra ela (Ramos, 2010, p.656, Homologação de sentenças 
estrangeiras no brasil: breves considerações." (Revista Direito e Desenvolvimento, 
http://unipe.com.br/periodicos/index.php/direitoedesenvolvimento/article/download/95/96). 
 
Por este caminho trilhado, assevera-se que, quanto à competência internacional, em sentido de 
aplicação dos efeitos da sentença que decreta a falência em outro país, a LFRE é ausente de tal 
previsão. A propósito, leciona a boa doutrina que as questões atinentes a esta problemática ficam 
reguladas pelo art. 105, I, alínea "i da Constituição Federal, que prevê como solução a 
homologação de sentença (vide: ARAÚJO, José Francelino de. Comentários à lei de falências e 
recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 2009.estrangeira pelo STJ.).  
 
Tem-se assim uma vacância legislativa nos casos em que o pedido é veiculado em razão de 
sociedade empresária estrangeira, sem filial em território nacional, que, porém, faça parte de 
grupo econômico, cujo controlador tem reconhecida sede no país, e perante o qual esteja 
vinculado econômica ou societariamente. 
 
A busca por novos mercados, seja para diversificação de atividades ou mesmo somente para 
capitalização de investimentos, é feita por meio da criação de formas societárias complexas, tais 
como a criação de holdings, subsidiárias e afiliadas. 
 
Muitas das vezes são criadas empresas que se afiliam ou mesmo são criadas para integrarem 
determinado grupo econômico de "fato", vez que não constituído na forma prevista no art. 265 e 
seguintes da Lei 6.404/76, mas que, porém, funcionam somente como braços operacionais de sua 
controladora, sem desenvolverem qualquer atividade empresarial, posto que atuam, basicamente, 
na captação e gerenciamento de investimentos. 
 
É exatamente essa situação apresentada pelas requerentes, no tocante às empresas PORTUGAL 
TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. ("PTIF") e OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF 
U.A. ("OI COOP"), pessoas jurídicas de direito privado constituídas de acordo com as Leis da 
Holanda, com sede em Amsterdam (Naritaweg 165, 1043 BW e Schipol, Schipol Boulevard 231, 
1118 BH, respectivamente), nos termos da peça vestibular: 
 
"No que tange à PTIF e à OI COOP, cumpre reiterar que não são sociedades operacionais, mas 
sim veículos de investimento para captação de recursos no exterior, voltados ao financiamento das 
atividades do GRUPO OI, cujo principal estabelecimento, como se sabe, está localizado nesta 
cidade do Rio de Janeiro." 
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Nota-se, portanto, que a questão a ser conhecida se afigura justamente na possibilidade da 
aceitação do pedido e do processamento da recuperação judicial de sociedades estrangeiras -- 
sem filial no Brasil -- sobre o crivo da justiça nacional, mediante falta de previsão legal neste 
sentido. 
 
Tais questionamentos, impensáveis tempos atrás, representam um desafio ao sistema jurídico, na 
medida em que a nossa normatização falimentar e de recuperação judicial de sociedades 
empresárias foi formatada ainda sobre um contexto em que as empresas eram estruturadas de 
forma menos complexas - na maioria das vezes correspondendo a uma única pessoa jurídica - 
diferentemente da realidade vivenciada nos dias atuais, em que os grupos econômicos complexos 
protagonizam a economia global.  
 
De um modo geral, a prática empresarial econômica deixou de ser baseada em um modelo 
exclusivamente unissocietário, constituído pelas habituais sociedades empresariais individuais, 
cuja atuação antes se restringia ao âmbito de um único país, passando a refletir a realidade 
contemporânea composta por grupos e empresas essencialmente plurissocietárias. 
 
Surgidas, então, questões empresariais que extrapolam a competência da legislação territorial do 
foro da constituição das sociedades, torna-se imperiosa a busca de solução jurídica pelos 
operadores do direito, para suprir a lacuna legal, através da interpretação sistemática e analítica 
do ordenamento e, notadamente, dos princípios constitucionais aplicáveis.  
 
Vale dizer, busca-se uma solução de direito para uma empresa estrangeira que, sem bens de 
capital no seu Estado constituinte, e criada apenas para servir de longa manus de sua 
controladora com sede no Brasil, passa por dificuldades financeiras pelos mais diversos motivos, e 
precisa se socorrer do instituto da recuperação judicial ou extrajudicial. 
 
Tal qual o sistema jurídico-falimentar pretérito, a atual lei de falências silencia sobre a temática em 
comento, não dispondo sobre processos que envolvam casos de insolvência transnacional, 
causando insegurança jurídica para a recuperação judicial de grupos societários multinacionais. 
 
A ONU, atenta ao crescente número de questões surgidas a partir da criação de gigantes 
multinacionais petrolíferas, criou no ano de 1966 a United Nations Comissionon International Trade 
Law (UNCITRAL), com objetivo de pacificar questões conflituosas do direito empresarial, fixando 
premissas para uma lei modelo para as questões falimentares, já tendo esta sido inserida em 
diversos ordenamentos jurídicos estrangeiros, com base para uma provável competência universal 
para a matéria. 
 
Referida norma, inspirada na tendência universalista da antiga Section 304 do Bankruptcy Code 
dos Estados Unidos e dos Protocolos de Cooperação, tinha como objetivo primordial auxiliar os 
Estados a solucionar, de forma mais eficiente e satisfatória, casos envolvendo insolvências de 
grandes grupos multinacionais, com credores, patrimônios e estabelecimentos espalhados pelo 
mundo. A norma foi elaborada por um grupo composto por especialistas de numerosos  países 
europeus e contou, ainda, com o auxílio de organizações não governamentais, tais como a 
International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals.  
 
Por esse viés, possibilita-se que, a partir do princípio da cooperação jurídica entre as nações, 
desenvolvam-se procedimentos a tornar o procedimento falimentar mais universalizado (vide Lei 
modelo UNCITRAL e o regulamento EU 1.346). 
 
Os dois regulamentos preveem a abertura da jurisdição nacional dos países ao âmbito de 
competência internacional. Por este plano, seria a solução mais adequada para reorganizar a 
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legislação falimentar nacional, já que  propiciaria a credores, e ao próprio Estado, uma maior 
segurança jurídica, e estaria em conformidade com o procedimento da duração razoável do 
processo, previsto no nosso ordenamento jurídico. 
 
Contudo, a Lei modelo UNCITRAL não contém um "hard law", um caráter cogente, de observância 
obrigatória pelos Estados, pois se trata, na realidade, de um corpo normativo tido como exemplar e 
referencial, destinado apenas a orientar os poderes Legislativo e Judiciário dos Estados no que 
tange à disciplina do direito falimentar transnacional.  
 
Portanto, para alguns países que adotaram a Lei Modelo da UNCITRAL, e outros que editaram 
normas influenciadas e baseadas na visão universalista da Lei referencial, o problema gerado pela 
Insolvência Transnacional viu-se solucionado - o que não é o caso do Brasil. 
 
A doutrina, então, busca solução através de dois modelos acadêmico-teóricos antagônicos de 
insolvência transnacional, que preconizam o territorialismo e o universalismo.  
 
No territorialismo, o juízo de cada Estado teria jurisdição exclusiva sobre os bens do devedor nele 
localizados e, como resultado, o sistema jurídico de cada um desses Estados disciplinaria a 
arrecadação dos ativos e a distribuição dos ativos aos credores. 
 
Já no universalismo, temos um juízo, aquele do Estado no qual o devedor possui seu centro de 
interesses principais, que teria jurisdição mundial para administrar sua insolvência, o qual irá 
abranger todo e qualquer bem do devedor independente de sua localização, com aplicação do lex 
fori concursus global - princípio da universalidade -  reconhecida como a mais aplicada. 
 
No presente caso, em tese, as duas teorias poderiam ser conjugadas, ao passo que as 
sociedades empresárias estrangeiras não possuem efetivamente bens no exterior, mas apenas 
dívidas com garantias de pagamento ofertadas pela holding brasileira - sua controladora - atraindo 
a teoria territorialista; e por serem apenas subsidiárias integrais atuando como longa manus para 
captação de recursos no mercado internacional para aplicação direta no mercado brasileiro, 
aplicar-se-ia a teoria universalista. 
 
Contudo, diante da vacância legislativa, tem o julgador que buscar outras fontes de direito para dar 
solução à questão, tal como suscitado nas razões de decidir em acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, quando do enfrentamento de questão similar nos autos do agravo de 
instrumento processo nº 0064568-77.2013.8.19.0000 (Relator Desembargador Gilberto Guarino), 
objetivando que o julgador, diante da lacuna normativa, deve observar e decidir com base no art. 
4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro: 
 
"34. Isso estando bem claro, não se está erigindo o Estado Juiz à condição de                 
legislador positivo. A ausência de previsão normativa quanto à aplicação do instituto da 
recuperação judicial além dos limites territoriais, se não o autoriza, por outro lado não o veda. A 
hipótese desafia a decisão de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 
direito, conforme prevê o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de aplicação 
cauta e excepcional, em situações que, a seu turno, demandem cautela e sejam, por igual, 
excepcionais. Até porque são os princípios gerais os responsáveis pela atuação do Ordenamento 
Jurídico à feição de um todo, integrando-lhe setores comunicantes, de outra forma tornados 
estanques." 
 
Diz o art. 4º do Decreto-Lei 4.657/42 (LICC) que "quando da lei for omissa, o juiz decidirá o caso 
de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito." 
 
Sobre a equidade, socorremo-nos da lição de Carlos Maximiliano, em sua obra "Hermenêutica e 
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Aplicação do Direito" (19ª edição, pg. 140 e 141, Editora Forense, 2001), destacando-se o trecho 
em que trata da equidade:  
 
"183. Desempenha a Equidade o duplo papel de suprir as lacunas dos repositórios de normas, e 
auxiliar a obter o sentido e alcance das disposições legais. Serve, portanto, à Hermenêutica e à 
Aplicação do Direito... A Equidade judiciária compele os juízes, "no silêncio, dúvida ou obscuridade 
das leis escritas, a submeterem-se por um modo esclarecido à vontade suprema da lei, para não 
cometerem em nome dela injustiças que não desonram senão os seus executores". A frase - 
summum jus, summa injuria - encerra o conceito de Equidade. A admissão desta, que é o justo 
melhor, diverso do justo legal e corretivo do mesmo, parecia aos gregos meio hábil para abrandar 
e polir a ideia até então áspera do Direito; neste sentido também ela abriu brecha no granito do 
antigo romanismo, humanizando-o cada vez mais (3). "Fora do oequum á somente o rigor juris, o 
jus durum, summum, callidum, a angustissima formula e a summa crux. A oequitas é jus 
benignum, temperatum, naturalis justitia, ratio humanitatis - "fora da equidade há somente o rigor 
do Direito, o Direito duro, excessivo, maldoso, a fórmula estreitíssima, a mais alta cruz. A equidade 
é o Direito benigno, moderado, a justiça natural, a razão humana (isto é, inclinada à 
benevolência)". 
 
Com intuito inovador, a Lei 11.101/2005 trouxe ao nosso mundo jurídico um instituto que, 
diferentemente da antiga concordata, busca satisfazer o maior número de credores da empresa 
devedora, contudo, sobre um ângulo mais amplo, onde se visa também a proteção jurídica do 
mercado, que deve, sempre que possível, se desenvolver de um modo sadio em benefício da 
sociedade e do crescimento econômico num todo, mediante a preservação da empresa (art. 47). 
 
Segundo Manoel Justino Bezerra Filho "Esta lei pretende trazer para o instituto da falência e da 
recuperação judicial nova visão, que leva em conta não mais o direito dos credores, de forma 
primordial, como ocorrerá na anterior. A lei anterior, de 1945, privilegiava sempre o interesse dos 
credores, de tal forma que um exame sistemático daqueles artigos demonstra a ausência de 
preocupação com a manutenção da empresa como unidade produtiva, criadora de empregos e 
produtora de bens e serviço, enfim, como atividade de profundo interesse social, cuja manutenção 
de ser procurada sempre que possível". (Nova lei de recuperação e falência comentada. 3 ed. São 
Paulo, RT, 2005, pág. 129) 
 
Neste contexto ideológico da LFRE, deve a lacuna legislativa ser preenchida, com observância da 
equidade e dos princípios gerais do direito, com vista atender ao seu propósito vital, externado no 
seu art. 47, que declina ser princípio basilar da recuperação judicial a preservação da empresa, 
vista agora como um mecanismo de desenvolvimento social, gerador de empregos e riquezas - 
com destacada função social. 
   
Nesta linha de posicionamento, o precedente jurisprudencial do caso da OGX, acima já citado, 
concluiu pela concessão da recuperação das subsidiárias estrangeiras - não operacionais - 
conjuntamente com o do grupo empresarial que integrava: 
 
"TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DÉCIMA QUARTA CÂMARA 
CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.  0064658-77.2013.8.19.0000 AGRAVANTES: OGX 
PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S/A., OGX PETRÓLEO E GÁS S/A., OGX 
INTERNATIONAL GMBH e OGX ÁUSTRIA GMBH HSBC CTVM S/A. RELATOR: 
DESEMBARGADOR GILBERTO CAMPISTA GUARINO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS. INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O 
PROCESSAMENTO DO REQUERIMENTO DAS DUAS PRIMEIRAS AGRAVANTES, QUE TÊM 
SEDE NO BRASIL, REJEITANDO, CONTUDO, A POSTULAÇÃO DAS TERCEIRA E QUARTA 
RECORRENTES, AMBAS COM SEDE NA REPÚBLICA DA ÁUSTRIA. IRRESIGNAÇÃO. 
REJEIÇÃO DA RECUPERAÇÃO CONJUNTA QUE NÃO SE AFIGURA SUSTENTÁVEL. 

89504

Proposta DOC. HABILITAÇÃO 02 (0687042)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 297



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 

Comarca da Capital  
Cartório da 7ª Vara Empresarial  
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185   e-mail: 

cap07vemp@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                                                                        
FERNANDOVIANA 

FINALIDADE DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CALCADA NA PRESERVAÇÃO DA 
EMPRESA E DE SUA FUNÇÃO SOCIAL, ALÉM DE TER POR ESCOPO O ESTÍMULO À 
ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 47 DA LEI N.º 11.101/2005). A EMPRESA NÃO INTERESSA 
APENAS A SEU TITULAR (EMPRESÁRIO), MAS A DIVERSOS OUTROS ATORES DO PALCO 
ECONÔMICO (TRABALHADORES, INVESTIDORES, FORNECEDORES, INSTITUIÇÕES DE 
CRÉDITO E ESTADO). OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S/A. QUE É A SOCIEDADE 
HOLDING E NÃO OPERACIONAL, CONTROLADORA DA OGX PETRÓLEO E GÁS S/A., 
TITULAR DE 99,99% DO SEU CAPITAL SOCIAL. CONTROLE EXERCIDO DIRETA E 
INTEGRALMENTE TAMBÉM SOBRE A OGX INTERNATIONAL GMBH E A OGX ÁUSTRIA 
GMBH CTVM S/A.. SOCIEDADES DE HOLDING COM RESPALDO NOS ARTS. 2º, § 3º, E 243, § 
3º, DA LEI N.º 6.404/76. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS ESTRANGEIRAS, NOTORIAMENTE 
SUBSIDIÁRIAS, QUE APENAS CONSTITUEM A ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DE SUA 
CONTROLADORA NACIONAL, SERVINDO COMO VEÍCULO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS, 
VISANDO A EMISSÃO DE "BONDS" E RECEBIMENTO DE RECEITAS NO EXTERIOR. 
CONFIGURAÇÃO DE UM GRUPO ECONÔMICO ÚNICO, EM PROL DE UMA ÚNICA ATIVIDADE 
EMPRESARIAL, CONSISTENTE NA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL EM TERRITÓRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES 
CONTRÁRIA A UM PLANO COMUM DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO AUSTRÍACA 
SOBRE INSOLVÊNCIA QUE ADMITE O RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DO PROCESSO 
DE INSOLVÊNCIA ESTRANGEIRO, QUANDO O CENTRO DE PRINCIPAL INTERESSE DO 
DEVEDOR (COMI) ESTÁ LOCALIZADO NO ESTADO ESTRANGEIRO E O PROCESSO É, EM 
ESSÊNCIA, COMPARÁVEL AO AUSTRÍACO. ESTUDO DE VIABILIDADE ANEXADO AOS 
AUTOS. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA QUANTO À APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS QUE, SE NÃO O AUTORIZA, 
POR OUTRO LADO, NÃO O VEDA. LACUNAS LEGISLATIVAS DECIDIDAS DE ACORDO COM 
A ANALOGIA, OS COSTUMES E OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO (ART. 4º DA LEI DE 
INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO). PREDOMÍNIO DA EQUIDADE, QUE 
BUSCA ADEQUAR A LEI ÀS NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS, A FIM DE QUE O ÓRGÃO 
JURISDICIONAL ACOMPANHE AS VICISSITUDES DA REALIDADE CONCRETA. 
INOCORRÊNCIA DE TRANSMUTAÇÃO DO ESTADO JUIZ EM ESTADO LEGISLADOR 
POSITIVO. QUESTÃO VERSADA QUE, POR SER DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, NÃO 
PODE FICAR À MARGEM DA ANÁLISE JURISDICIONAL, BEM PONDERADOS OS ASPECTOS 
DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REFORMA DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA DO EMPRESÁRIO E DA SOCIEDADE EMPRESÁRA, 
COLIMANDO TRATAR DA INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO, 
CONFIRMANDO-SE O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, PARA REVOGAR A 
INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA E DETERMINAR O PROCESSAMENTO CONJUNTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVANTES."  
 
Recentemente, inclusive, foi amplamente divulgado acórdão da Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça, relatado pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento 
da SEC 11.277, o qual, por unanimidade de votos, negou homologação de decisão estrangeira 
que desafiava o juízo universal de recuperação judicial em curso no Brasil. 
 
O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), por outro lado, através do seu artigo 926, 
preconiza a valorização dos precedentes jurisprudenciais como norte para o julgamento dos 
processos. A respeito desta dogmática, a lição de MARINONI: 
 
"Alguém poderia dizer que decisões várias para um mesmo caso não significa desordem, mas o 
reflexo de uma natural diversidade de opiniões. É certo que essa péssima praxe se solidificou por 
muito tempo em nosso direito, mas não há como deixar de ver, se se pretende analisar a situação 
do judiciário de modo crítico, que isso atenta contra a igualdade, a imparcialidade e a segurança 
jurídica. Não há como admitir decisões diferentes para casos semelhantes, a menos que se 

89505

Proposta DOC. HABILITAÇÃO 02 (0687042)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 298



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 

Comarca da Capital  
Cartório da 7ª Vara Empresarial  
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185   e-mail: 

cap07vemp@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                                                                        
FERNANDOVIANA 

imagine que os juízes e tribunais não fazem parte de um só sistema e Poder." (MARINONI, Luiz 
Guilherme, Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. p. 2.073) 
 
Nesta linha de raciocínio, levando-se em consideração que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro já decidiu, em hipótese análoga, que é legalmente possível o deferimento do 
processamento da recuperação judicial, com a extensão dos seus efeitos, às subsidiárias 
estrangeiras da empresa recuperanda, entendo que esse entendimento deve ser aplicado ao caso 
dos autos. 
 
Vale destacar, ainda, que o atual Código de Processo Civil nos artigos 26 e 27 adotou, como 
princípio geral, a Cooperação Internacional, cujo objetivo foi a sistematização de normas e 
princípios majoritariamente aceitos pela doutrina processual internacional, de sorte a facilitar a 
solução de conflitos civis transacionais, principalmente os decorrentes do comércio global, pois a 
necessidade da produção de atos em um país para o cumprimento em outro e vice-versa decorre 
de crescente internacionalização da economia, cujo fortalecimento é de indiscutível interesse 
universal. 
 
Tudo isso estreita a possibilidade do processamento da recuperação de sociedade empresária 
estrangeira, sem filial no Brasil, pois a ideia reforça o princípio constitucional da segurança jurídica, 
ao passo que a preocupação em se tutelar, adequadamente, os direitos e interesses de todos os 
envolvidos, numa dimensão individual ou coletiva, estará facilitada e amplamente simplificada. 
  
NIKLAS LUHMAN informa que o fundamento da cooperação internacional repousa na confiança 
mútua entre os Estados cooperantes, cuja necessidade é gerada pela complexidade social, fruto 
da intensa mutabilidade das relações humanas no tempo e no espaço, e cuja utilidade decorre do 
significativo aumento das possibilidades para experiências e para as ações (LUHMAN, Niklas. 
Confianza. Anthropos. México: Universidad Iberoamericana, 1996). 
 
Por seu turno, ADELA CORTINA sustenta a ideia de que a construção da confiança impõe o 
exercício do valor solidariedade, o qual constitui fundamento dos direitos, e que significa uma 
relação entre pessoas, que participam com o mesmo interesse em certa coisa, e que retrata a 
atitude de uma para com a outra quando se coloca o esforço num determinado tema delas 
(CORTINA, Adela. Ética sin moral. Madrid: Tecnos, 1990. p. 288). 
 
O Ministério Público, em seu substancioso parecer emitido nestes autos, visualizou a possibilidade 
da cooperação internacional como forma de transpor a barreira da lacuna legislativa, opinando 
favoravelmente ao deferimento do pedido com relação às subsidiárias estrangeiras, nos termos 
ora reproduzidos: 
 
"Com efeito, a forma inédita como foi requerida a recuperação judicial atende a tais preceitos, 
buscando a solução da quastio iuris no direito comparado. Permito-me transcrever trecho de 
estudo realizado por esse membro do Ministério Público sobre o tema. As empresas internacionais 
que possuem algum tipo de estabelecimento localizado no território brasileiro, ao amargarem 
dificuldades econômicas e financeiras serão submetidas à lei nacional. A jurisdição é desenvolvida 
tanto para o reconhecimento e determinação do direito discutido, entendido pelo processo de 
conhecimento da falência, como para arrecadação dos ativos e execução do devedor. Assim, a 
norma brasileira será aplicada, cuja decisão judicial será acatada nos países em que o grupo 
econômico estiver situado, mediante a abertura de processos secundários, podendo-se, inclusive, 
estabelecer-se protocolo entre os juízos (insolvency protocol), dispensadas as formalidades de 
cartas rogatórias e tradução juramentada, respeitada a jurisdição (soberania) de cada Estado." 
 
Por todo o exposto, com observância na jurisprudência, na interpretação sistemática do 
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ordenamento e na equidade - na sua dupla função de supressão da lacuna legislativa e de auxílio 
na obtenção do sentido e alcance nas disposições legais para servir à aplicação do direito -, a fim 
de que seja atendido assim o espírito maior da preservação da atividade empresarial previsto na 
Lei 11.101/2005, atrelada a perspectiva surgida a partir da aplicação da Cooperação Jurídica 
Internacional no Direito Brasileiro, DECLARO a legitimidade ativa das subsidiárias estrangeiras 
formadoras do "GRUPO OI" para formularem o pedido de recuperação judicial no Estado-sede da 
constituição de sua controladora, este fixado na Capital do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
III.2- Do Litisconsórcio Ativo 
 
Ao contrário dos grupos societários de direito, cuja formação a lei impõe características próprias 
para constituição, dificuldade encontra-se para identificação dos grupos societários de fato, haja 
vista a possibilidade de se materializarem por meio de diversas e intrincadas relações econômicas 
entre as entidades, apesar de continuarem dotadas de personalidade e patrimônio próprios, e 
aparentemente independentes.  
 
Sustentam alguns doutrinadores que nos grupos econômicos formais existe apenas uma empresa 
e várias pessoas jurídicas atuando como empresárias, formando uma espécie de "sociedade em 
comum" de pessoas jurídicas. 
 
Os grupos econômicos de fato são formados por sociedades que mantêm, entre si, firmes e 
intrincados laços empresariais através de participações acionárias, sem necessidade de se 
organizarem juridicamente, mantendo-se isoladas e relacionando-se sob a forma de coligadas, 
controladas e controladoras, sem necessidade de maior estrutura organizacional. 
 
É necessário, quase sempre, para verificarmos a existência desse fenômeno, apurarmos a 
configuração de três elementos fundamentais, quais sejam: contribuição individual com esforços 
ou recursos, atividade para lograr fins comuns e participação em lucros e prejuízos.  
                        
Nesse aspecto, as sociedades empresárias que formam o polo ativo do pedido enquadram-se 
dentro da descrição acima realizada. 
 
Com efeito, ao analisarmos não só a estrutura organizacional do grupo - essencialmente voltado 
para dar sustentabilidade a Holding controladora -, é evidente o entrelace de direitos e obrigações 
surgidas na formação dos contratos com terceiros, tais como i) emissão de bonds pelas 
subsidiárias estrangeiras, garantidos pela controladora OI; ii) emissão de CCI por parte da 
COPART 4 e COPART 5, com lastro na renda de imóveis de sua propriedade locadas à própria OI 
e a TNL ; iii) contratos de mútuo intercompany e de dívida firmados entre OI, TNL e OI MÓVEL. 
 
Com propriedade, a inicial destaca que apenas o processamento único de recuperação judicial 
das empresas integrantes do GRUPO OI é capaz de viabilizar o reerguimento do conglomerado. 
 
Para sustentar esta assertiva, a peça vestibular elenca uma série de características que 
convencem este Juízo do necessário litisconsórcio ativo, como, por exemplo, a ligação intrínseca 
-- dos pontos de vista operacional e comercial -- das concessões e autorizações referentes aos 
serviços de telecomunicações prestados pelas sociedades OI, TNL e OI MÓVEL. 
 
Chama a atenção, neste sentido, o compartilhamento das infraestruturas físicas indispensáveis 
para a distribuição de dados, telefonia fixa, móvel, internet e sinal de televisão, prática comum no 
setor de telecomunicações, o que inviabilizaria, inclusive, eventual separação dos ativos. Este fato 
é notório e pode ser constatado com o oferecimento, para os usuários, de planos comerciais que 
englobam diversos serviços ("Oi Total"). 
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Há, ademais, segundo relatado pela petição inicial, convergência organizacional corporativa do 
GRUPO OI, com a unificação e o processamento conjunto da folha de pagamento e a interligação 
de altos executivos do conglomerado empresarial. 
 
A comunhão de desígnios com vista objetivar o fortalecimento do grupo é evidente quando se 
verifica, ainda, a outorga de inúmeras garantias reciprocas entre as suas formadoras nos mais 
variados contratos, o que concretiza o indubitável entrelaçamento de fins, atividades e participação 
nos lucros entre as integrantes do grupo.  
 
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já enfrentou, em mais de uma oportunidade, o 
cabimento do litisconsórcio ativo em recuperação judicial de grupo empresarial/econômico de fato. 
Neste sentido: 
 
"TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO OITAVA CÂMARA CÍVEL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.  0049722-47.2013.8.19.0000 RELATORA: 
DESEMBARGADORA. FLAVIA ROMANO DE REZENDE - Julgamento: 04/02/2014. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS. TRÊS SOCIEDADES. GRUPO ECONÔMICO DE 
FATO, ONDE UMA DELAS É RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO E AS DEMAIS PELA VENDA 
DAS MERCADORIAS. DEFERIMENTO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU, DO PEDIDO DE 
LITISCONSÓRCIO ATIVO DAS AGRAVADAS. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
AUSÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO DA MATÉRIA NA LEI 11.101/05. 
LITISCONSÓRCIO ATIVO QUE SE MOSTRA POSSÍVEL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZOS AOS CREDORES E DA POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE 
ECONÔMICA, FONTE DE RENDA E DE EMPREGOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º 
GRAU. - O surgimento dos grupos econômicos de fato está ligado à dinâmica do mercado e à sua 
globalização, as quais fazem com que os empresários busquem fórmulas mais ágeis e eficazes de 
garantir lucro e alcançar parte significativa de consumidores. - A recuperação judicial tem por 
objetivo maior a salvação da atividade econômica empresarial, geradora de empregos e renda. 
Por este motivo, o que se busca é harmonizar direitos e deveres, impondo-se, sempre que 
possível, o menor sacrifício a todas as partes envolvidas. Neste contexto, o litisconsórcio ativo 
pode facilitar o acordo entre as recuperandas e os credores, viabilizando o pagamento dos 
débitos, nos prazos estabelecidos. - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO." 
 
 
"TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0005927-83.2016.8.19.0000 RELATOR: DESEMBARGADOR. 
SERGIO RICARDO A FERNANDES - Julgamento: 26/04/2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. EMPRESAS PERTENCENTES AO 
MESMO GRUPO ECONÔMICO (GRUPO BSM). POSSIBILIDADE. COMUNHÃO DE DIREITOS E 
DE OBRIGAÇÕES (ART. 113, I DO NCPC). COMPETÊNCIA DO JUÍZO EMPRESARIAL DA 
COMARCA DA CAPITAL PARA PROCESSAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 3º DA LEI 
11.101/05), VEZ QUE O PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO GRUPO ECONÔMICO ESTÁ 
LOCALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. ACERTO DO DECISUM RECORRIDO. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)Cuida-se de 
controvérsia acerca do processamento conjunto da recuperação judicial de empresas integrantes 
do mesmo grupo econômico (Grupo BSM) e do seu ajuizamento no foro do principal 
estabelecimento da empresa controladora, ora 1ª Agravada. Os Agravantes insurgem-se contra a 
r. decisão que indeferiu o pleito de separação do processamento da recuperação judicial, sob o 
fundamento de a 2ª Agravada ser companhia totalmente independente da sua controladora (1ª 
Agravada). Sustentam as partes agravantes que, ao requerer a recuperação judicial, a 2ª 
Agravada não se encontrava em situação de crise econômico-financeira e que apenas fez o 
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requerimento com o objetivo de salvar a sua controladora (1ª Agravada) e seus sócios. Todavia, o 
exame detido dos autos revela que não assiste razão aos Agravantes. Inicialmente, cumpre 
esclarecer que o fato da Lei 11.101/05 não prever expressamente a possibilidade de litisconsórcio 
ativo, no pedido de recuperação judicial, não impede a sua utilização, uma vez o artigo 189 da 
referida lei autoriza a aplicação do Código de Processo Civil ao procedimento de recuperação 
judicial, no que couber. Sendo assim, o artigo 46, inciso I do CPC/73 (aplicável à época), 
correspondente ao atual artigo 113, inciso I do NCPC1, autoriza a pluralidade de pessoas no polo 
ativo do processo quando houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, o 
que parece existir na hipótese dos autos, já que as Agravadas integram o mesmo grupo 
econômico (Grupo BSM).Nesse passo, tendo em vista que as Empresas agravadas prestam 
serviços de forma integrada de modo a evidenciar a presença de um único empreendimento visto 
globalmente, a despeito das particularidades de cada empresa, temos como justificável o 
processamento conjunto da recuperação judicial dessas sociedades empresárias. Ademais, a 
reunião das Empresas agravadas no polo ativo do pedido de recuperação, ao que tudo indica, 
facilitaria o cumprimento do plano de recuperação, possibilitando o pagamento dos credores, 
dentro dos prazos estabelecidos, não havendo comprovação de qualquer conduta fraudulenta por 
parte das Agravadas. A propósito, destaca-se trecho do parecer da dd. Procuradoria de Justiça 
(index 00127):"(...) No mundo globalizado, a atividade empresarial é organizada, em regra, sob a 
forma de grupos econômicos e as relações jurídicas desses agrupamentos societários com 
terceiros não podem ser encaradas, nem resolvidas sob o prisma simplista do interesse isolado de 
cada uma das sociedades. As sociedades agem como um grupo econômico e assim devem ser 
consideradas. Deste modo, recomendável que a sociedade legitimada a propor a recuperação 
judicial seja tomada em sua acepção ampla, englobando também o conceito de grupo econômico, 
de fato ou de direito. (...)" Há, inclusive, precedente deste Tribunal de Justiça sobre o tema: 
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS. TRÊS SOCIEDADES. GRUPO ECONÔMICO DE 
FATO, ONDE UMA DELAS É RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO E AS DEMAIS PELA VENDA 
DAS MERCADORIAS. DEFERIMENTO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU, DO PEDIDO DE 
LITISCONSÓRCIO ATIVO DAS AGRAVADAS. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
AUSÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO DA MATÉRIA NA LEI 11.101/05. 
LITISCONSÓRCIO ATIVO QUE SE MOSTRA POSSÍVEL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZOS AOS CREDORES E DA POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE 
ECONÔMICA, FONTE DE RENDA E DE EMPREGOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º 
GRAU. - O surgimento dos grupos econômicos de fato está ligado à dinâmica do mercado e à sua 
globalização, as quais fazem com que os empresários busquem fórmulas mais ágeis e eficazes de 
garantir lucro e alcançar parte significativa de consumidores. - A recuperação judicial tem por 
objetivo maior a salvação da atividade econômica empresarial, geradora de empregos e renda. 
Por este motivo, o que se busca é harmonizar direitos e deveres, impondo-se, sempre que 
possível, o menor sacrifício a todas as partes envolvidas. Neste contexto, o litisconsórcio ativo 
pode facilitar o acordo entre as recuperandas e os credores, viabilizando o pagamento dos 
débitos, nos prazos estabelecidos. - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO." 
(0049722-47.2013.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. FLAVIA ROMANO DE REZENDE - 
OITAVA CÂMARA CÍVEL) E, na mesma linha: TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70065841918 RS 
(TJ-RS) Data de publicação: 28/08/2015 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. 
APRESENTAÇÃO DE PLANO INDIVIDUALIZADO. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS. 1. 
Comprovada a existência de formação de grupo econômico, correto o deferimento do 
processamento do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101 /2005. 2. 
A intenção jurídica e social da recuperação judicial é exatamente viabilizar que a empresa monte 
um plano para saldar suas dívidas e prosseguir operando normalmente. Aplicação do princípio da 
preservação da empresa. 3. Necessidade de apresentação de plano individualizado para cada 
uma das recuperandas, sobretudo diante da observância ao princípio da pars conditio creditorum, 
a fim de preservar a votação somente pelos credores de cada empresa. 4. Possibilidade de 
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manutenção da posse dos bens objeto de alienação fiduciária durante o período da recuperação. 
Observância ao princípio da preservação da empresa e manutenção da atividade produtiva (art. 47 
da Lei n. 11.101 /05). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 
(Agravo de Instrumento Nº 70065841918, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/08/2015) (...) Por conta de tais considerações, 
nega-se provimento ao agravo de instrumento." 
 
Irrefragável que, a despeito da ausência de previsão na lei vigente, a formação do litisconsórcio 
ativo na recuperação judicial é absolutamente viável, em se tratando de empresas que integrem 
um mesmo grupo econômico, de fato ou de direito. Nesse caso, mesmo havendo empresas do 
grupo com operações concentradas em foros diversos, o conceito ampliado de empresa (que deve 
refletir a dinamicidade do mercado e no atual estágio do capitalismo com abrangência de grupos 
econômicos), para os fins da LRF, permite estabelecer a competência do foro do local em que se 
situa a principal unidade do grupo de sociedades.  
 
Os doutrinadores destacam, a esse respeito, que o litisconsórcio ativo, formado pelas empresas 
que integram o grupo econômico, não viola a sistemática da Lei n° 11.101/2005 e atende ao 
princípio basilar da preservação da empresa. A estruturação do plano de recuperação, contudo, há 
de merecer cuidadosa atenção para que não haja violação de direitos dos credores. 
 
Assim sendo, e atento ao parecer favorável do MP, conheço e defiro a formação do litisconsórcio 
ativo postulado pelas recuperandas.  
 
 
III.3- Da suspensão da cláusula resolutiva e da autorização para participação em licitações 
 
 
As requerentes informam à inicial que grande parte de seus contratos que estão em vigor, 
inclusive os operacionais, contam com cláusulas de rescisão e de vencimento antecipado em caso 
de pedido de recuperação judicial por uma das partes. 
 
Essas cláusulas, comumente chamadas de ipso facto da insolvência, justamente por estabelecer 
que, mediante a declaração do estado de insolvência, como do pedido de recuperação judicial de 
uma das partes, há por si só a resolução do contrato de pleno direito, ainda que nenhuma 
obrigação nele tenha sido inadimplida. 
 
Sustentam as requerentes que, para prestar aos seus clientes os serviços de comunicação, 
contratam com fornecedores a prestação de inúmeros serviços, tais como a interconexão, 
constituição de redes de telecomunicações, direitos de passagem, além de outros cuja eventual 
rescisão pode afetar adversamente a prestação desses serviços.  
 
Neste passo, entendem que eventual rescisão dos contratos, por conta do ajuizamento do 
presente pedido de recuperação judicial, impactaria sua atividade-fim com reflexos no sucesso da 
recuperação judicial e, em última análise, prejuízo aos consumidores que ficariam privados de tais 
serviços, pelo que requerem a concessão de tutela de urgência para o fim de ser decretada a 
suspensão da eficácia das clausulas contratuais que preveem o ajuizamento de recuperação 
judicial como causa de rescisão contratual. 
 
É preciso destacar de plano, o fato de não raras vezes o estado de insolvência está ligado tão 
somente à uma  falta momentânea de liquidez, situação que neste momento prefacial parece ser 
o que levou as devedoras a formularem o seu pedido de recuperação judicial. Contudo, tal fato 
não pode se configurar, sem uma análise mais detida das relações contratuais existentes, a plena 
e clara configuração de que as devedoras não possuem meios para a satisfação dos contratos por 
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elas firmados, devendo, com isso haver uma relativização do contido no art. 477 do CC. 
 
Somado a isto, quase sempre é possível se configurar que diversos dos contratos firmados com 
aquela que postula o pedido de recuperação judicial, estão diretamente ligados às atividades 
essenciais da mesma, principalmente aqueles de duração diferida no tempo, de modo tal que, sua 
extinção implicará no agravamento da crise, podendo tornar a mesma insuperável. 
 
A questão, portanto, deve ser enfrentada sob dois enfoques. No primeiro, deve-se avaliar se a 
cláusula contratual que permite a rescisão da avença em razão do ajuizamento de pedido de 
recuperação judicial deve ser interpretada sob a ótica da função social do contrato, na esteira do 
que dispõe o art. 421 do Código Civil. 
 
Tal dispositivo representa uma tendência do direito civil moderno, que tem por escopo o 
afastamento das concepções individuais em prol da socialização do contrato, subordinando a 
liberdade de contratar à sua função social, com prevalência das questões de ordem pública.  
 
A melhor doutrina leciona que "a função social do contrato serve precipuamente para limitar a 
autonomia da vontade quando tal autonomia esteja em confronto com o interesse social e esta 
deva prevalecer, ainda que essa limitação possa atingir a própria liberdade de não contratar, como 
ocorre nas hipóteses de contrato obrigatório". (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil 
Brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 25.) 
 
Mamede (2014, pag.122) trata do tema: Uma das metanorrmas que orienta o Direito Empresarial 
viu-se no primeiro volume desta coleção, é o princípio da preservação da empresa, cujos alicerces 
estão fincados no reconhecimento de sua função social. Por isso, a crise econômico-financeira da 
empresa é tratada juridicamente como um desafio passível de recuperação, ainda que se cuide de 
atividade privada, regida por regime jurídico privado. (MAMEDE, Gladston. Direito empresarial 
brasileiro: Falência e Recuperação de Empresas. São Paulo: Atlas, 2014). 
 
A função social do contrato, portanto, é considerada tanto pela doutrina como pela jurisprudência, 
como uma cláusula geral - regra de conduta que não consta do sistema normativo - dirigida ao 
Juiz, o que ao mesmo tempo que o vincula, também lhe dá liberdade para decidir.  
 
Neste aspecto dispõe o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil que "nenhuma convenção 
prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código 
para assegurar a função social da propriedade e dos contratos." 
 
É justamente neste aspecto que se insere a questão objeto do pedido, já que, no confronto entre a 
aplicabilidade da cláusula que prevê a rescisão contratual e as consequências danosas da 
interrupção de serviços essenciais e contínuos, prestados e direcionados a consumidores, deve 
prevalecer aquele que atende à função social do contrato, vale dizer, prevalece a  suspensão da 
eficácia da referida clausula contratual. 
 
Aliado a isto, o § 2º do art. 49 da LFRE dispõe que "as obrigações anteriores à recuperação 
judicial observarão as condições originalmente controladas ou definidas em lei, inclusive no que 
diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecidos no plano de recuperação 
judicial", o que demonstra a possibilidade da manutenção dos contratos e suas obrigações para 
fins de garantir os princípios estampados no antecedente art. 47 do citado diploma legal. 
 
Não se pretende com isso, dizer que, a todo custo, estará aquele que contratou com empresário 
ou sociedade empresária na condição referida, obrigado a manter em vigor os contratos firmados, 
com a possibilidade de haver por parte daqueles o descumprimento de obrigação contratual 
essencial, o que tornaria letra morta a previsão contida no art. 477 do Código Civil, que se traduz 
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na expressão "exceptio non adimpleti contractus".  
 
Neste sentido: 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002437-24.2014.8.19.0000, AGRAVANTE: PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS AGRAVADA: TQM SERVICE CONSULTORIA E 
MANUTENÇÃO LTDA. RELATOR: DES. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. RESCISÃO DE CONTRATO PELA DESTINATÁRIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
PELA EMPRESA REQUERENTE. VIABILIDADE DA EMPRESA. FUMUS BONI IURIS. 
PERICULUM IN MORA. MULTA. 1) A ampla gama de soluções admitidas pela Lei nº 11.101/2005 
tem como destinatários os credores da empresa em recuperação, vale dizer, todos aqueles que se 
qualifiquem como titulares de créditos constituídos em desfavor do devedor. 2) A agravante, na 
verdade, se qualifica como consumidora dos serviços prestados pela agravada, não sendo 
possível, em princípio, lhe impor sacrifícios, mormente considerando que a sua atividade 
econômica envolve a execução de empreendimentos de grandes proporções e complexidade na 
área petroquímica, de grande repercussão para economia do País, sob pena de subverter a 
finalidade do instituto da recuperação judicial. 3) Deste modo, os contratos firmados pela empresa 
agravada anteriores ao seu pedido de recuperação judicial devem ser cumpridos por ambos os 
contratantes, com observância das condições originalmente pactuadas, a teor do disposto no art. 
49, §2º, da Lei nº 11.101/2005, não havendo como negar o direito da agravante de rescindir o 
ajuste por descumprimento da correlata contraprestação. 4) Ademais, constitui afronta ao princípio 
da autonomia da vontade exigir que a agravante celebre novos contratos com a agravada. 5) 
Contudo, a atividade empresarial desempenhada pela agravada tem como destinatária exclusiva a 
agravante, em virtude do que a possibilidade de rescisão em razão unicamente do pedido de 
recuperação judicial, tal como previsto no contrato, coloca a recorrida em posição de extrema 
desvantagem, rompendo com a presunção de igualdade contratual que, a rigor, permeia os 
contratos empresariais, o que pode frustrar a salvação da empresa agravada, mesmo que esta se 
revele viável. 6) Assim, deve-se suprimir a determinação imposta à agravante no sentido de que 
esta celebre novos contratos de prestação de serviços com a agravada e restringir a ineficácia das 
rescisões contratuais àquelas que tenham por fundamento o mero ajuizamento da ação de 
recuperação judicial pela agravada, persistindo, entretanto, tal possibilidade na hipótese de 
descumprimento das obrigações pactuadas. 7) Uma vez admitida a possibilidade de rescisão 
contratual pela agravante quando fundada em inadimplemento da agravada, e considerando que, 
pelo teor do provimento jurisdicional impugnado, a sanção é, na verdade, dirigida às instituições 
financeiras por ela alcançadas, impõe-se a exclusão da multa diária de R$10.000,00 fixada para a 
hipótese de descumprimento da decisão relativamente à Petrobrás. 8) Recurso ao qual se dá 
parcial provimento."  
 
Sob um segundo enfoque, tem-se que as requerentes são empresas prestadoras de serviços, e a 
manutenção dos contratos em vigor afigura-se condição sine qua non para o sucesso da 
recuperação judicial, sendo certo que a abrupta rescisão dos contratos inviabilizará a atividade 
empresarial desenvolvida. 
 
Interpretar a validade e eficácia da cláusula, apenas pela rigidez da ótica civilista, é seguir em 
sentido oposto, e violaria flagrantemente o espírito do legislador ao editar a lei de recuperação 
judicial, e colocaria em risco não só o sucesso da salvaguarda das empresas, como, em última 
análise, o interesse dos consumidores que sub-repticiamente ficariam alijados de serviços de 
natureza essencial e continua. 
 
Na frente da evolução do direito falimentar está a preservação da atividade econômica produtiva, 
e, sobretudo à tão decantada função social, de modo a acompanhar flexibilização da rigidez do 
antigo conceito pragmático civilista, quando da promulgação da CRFB/88, quando se inaugurou 
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uma nova ordem jurídica no país, passando a proteger interesses para além da esfera 
individualista. 
 
Com efeito, a simples distribuição do pedido de recuperação judicial por si só não pode ser motivo 
ensejador a resolver o contrato, pois estaríamos a presumir a "exceptio non adimpleti contractus",  
conferindo autonomia privada poderes tais, ao ponto de se sobrepor ao bem coletivo. Conclui-se, 
portanto, a se manter a eficácia da cláusula resolutiva no âmbito falimentar/recuperacão, não se 
estará pondo em observância a função social dos contratos, principio limitador da autonomia 
privada. 
 
Pelas mesmas razões de decidir, torna-se necessário autorizar que as requerentes participem, 
sem restrições, de certames licitatórios, ainda que os respectivos editais vedem a habilitação de 
empresas que estejam em recuperação judicial. Justifica-se a providência diante do exposto na 
peça vestibular, no sentido de que grande parte das atividades desempenhadas pelas empresas 
devedoras são oriundas de contratações com o Poder Público, as quais, via de regra, devem ser 
precedidas das respectivas licitações. 
 
Não é incomum, todavia, que certos editais não admitam a apresentação de propostas por 
sociedades empresárias que estejam submetidas ao regime da recuperação judicial, o que, 
conforme exposto acima, não parece, na visão deste Juízo, lícito, pois incompatível, não só com o 
próprio instituto recuperacional, mas, também, com o princípio constitucional da preservação da 
empresa. 
 
Com efeito, soaria como um contrassenso permitir que uma empresa que passa por dificuldades 
financeiras se socorresse do Poder Judiciário para se reestruturar, porém, ao mesmo tempo, vedar 
a sua participação em certames licitatórios, indispensáveis para a continuidade do 
desenvolvimento das suas atividades, o que constitui, justamente, o objetivo do procedimento de 
recuperação judicial. 
 
Registro que, com base nos princípios da efetividade e da celeridade processual, também 
consagrados pelo Novo Código de Processo Civil, não se faz necessário aguardar que as 
recuperandas venham a Juízo requerer, em cada caso, autorização para participar de determinado 
processo licitatório, o que somente assoberbaria estes autos, os quais já possuem, nesta fase 
incipiente, mais de 90 mil folhas. Este Magistrado, inclusive, enfrentou situação semelhante nos 
autos da recuperação judicial da empresa Tecnosolo Engenharia S.A. (Processo n.º 
0314091-97.2012.8.19.0001), oportunidade em que, invocando o poder geral de cautela, permitiu 
que aquela sociedade empresária participasse de procedimentos licitatórios de quaisquer 
espécies. 
  
Destarte, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, haja vista 
evidente risco de que a concessão do deferimento da recuperação judicial poderá trazer prejuízo 
da ordem a causar a própria inviabilidade da postulada recuperação judicial, há de ser acolhida a 
determinação de suspensão da eficácia da cláusula ipso facto, em consideração ao pedido de 
recuperação, inserida em todos os contratos firmados pelas devedoras. 
 
Pelos mesmos motivos, defiro a permissão para que as requerentes participem de processos 
licitatórios de todas as espécies. A presente autorização somente diz respeito, por óbvio, a 
eventuais vedações relacionadas à submissão das empresas devedoras ao regime de 
recuperação judicial.  
 
 
II.4- Da situação financeira do GRUPO OI e sua viabilidade econômica  
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Em uma visão global, há de se reconhecer que o presente pedido de proteção judicial é formulado 
por uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, que impacta fortemente a 
economia brasileira, já que alcança um universo colossal de 70 milhões de clientes, empregando 
mais de 140 mil brasileiros, com milhares de fornecedores, e ainda gera recolhimento de volume 
bilionário de impostos aos cofres públicos. Tudo isso fortalece a inexorável receptividade do 
pedido de processamento da recuperação, posto que a atividade empresarial desenvolvida pelo 
GRUPO OI revela-se como um gigantesco complexo de operações, com magnitude de 
infraestrutura, investimento, geração de trabalho, recolhimento de tributos e fornecimento de 
relevante serviço público - em uma imensa área territorial que a coloca no patamar da 2ª maior 
rede de telefonia fixa do mundo. 
 
A exordial e a farta prova documental trazida indicam os fatores que conduziram o GRUPO OI à 
atual crise econômico-financeira fortemente impactada pelo seu elevado nível de endividamento.  
 
Fatores como a deterioração do cenário macroeconômico nacional e redução da capacidade de 
investimento diante do aumento da competitividade no setor, comprometeram a situação das 
empresas, e estão expressas em diversas causas, como a desvalorização da moeda nacional, o 
previsível aumento de inadimplência dos usuários do serviço e a perda do market share a partir de 
2011. 
 
Com efeito, não se duvida que a diminuição do poder de compra e consumo - derivado da crise 
econômica brasileira - impactou a demanda por serviços de telecomunicações. Aliado a isso, a 
pressão inflacionária e o aumento das taxas de juros costumam afetar, via de regra, as margens 
operacionais das empresas, juntamente com a estrutura de custos - sendo inolvidável que a menor 
capacidade de investimento se traduz em perda de mercado. 
 
Destaque-se os efeitos dos ônus decorrentes do atual quadro regulatório no setor. Desde a 
outorga das concessões do setor de telecomunicações, houve considerável evolução tecnológica 
que refletiu nos padrões de consumo dos usuários do sistema, com notória redução da 
atratividade do serviço de telefonia fixa frente aos serviços móveis. Por seu turno, o regime de 
concessões de serviço de telefonia fixa estabelece, para as concessionárias, diversas obrigações 
estabelecidas na Lei Geral de Telecomunicações, que estão direcionadas a uma universalização 
da telefonia fixa em toda a estrondosa amplitude do território nacional, vale dizer, são 
investimentos sem retorno financeiro adequado, notadamente quando se leva em conta a atuação 
da companhia em diversas regiões do país com baixa densidade demográfica e baixo poder 
aquisitivo.  
 
Há também um histórico de imposição de multas milionárias aplicadas às empresas por 
questionadas exigências do setor regulatório - acrescendo a uma dívida impagável - que retratam 
elevado passivo exigido em ações ajuizadas pela Agencia Reguladora. 
 
O resultado desse quadro é uma dívida líquida superior à capacidade de geração operacional de 
caixa da companhia.  
 
A continuidade de pagamento dos custos de financiamento e juros, além das possíveis constrições 
judiciais no caixa das empresas, levará o Grupo empresarial a uma situação financeira 
insustentável. 
 
Não podem ser desconsideradas a favorável posição de caixa atual da companhia, e a notícia de 
que tramita proposta de termo de ajustamento de conduta relativo às multas aplicadas pela 
ANATEL, abrindo-se possibilidade de sua conversão em investimentos na própria companhia. Por 
outro lado, embora não se tenha, por ora, como aferir se as tendências de mercado são mais 
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favoráveis à telefonia OI do que aos seus concorrentes, e nem como proceder a análise de 
benchmark de mercado, há aspectos positivos, como a liderança na telefonia fixa e a oferta de 
telefonia fixa e móvel em um único pacote. 
 
O soerguimento econômico do GRUPO OI, um dos maiores conglomerados empresariais do país, 
tem inegável importância econômica e social para o Brasil.  
 
E, na medida em que as empresas integrantes do GRUPO OI atuam de forma coordenada e 
integrada no sistema brasileiro de telecomunicações, e sob controle societário, operacional, 
financeiro, administrativo e gerencial único - exercido pela sociedade controladora OI - inclusive 
com relação às sociedades-veículos financeiros não operacionais constituídas no exterior - a 
proteção judicial deve alcançar ao conglomerado como um todo. 
 
 
II.5- Dos requisitos essenciais objetivos do pedido (art. 51 da LFRE) 
 
As normas que regem o procedimento de Recuperação Judicial devem ser analisadas de forma 
sistemática, valendo-se sempre que possível o julgador de uma interpretação sociológica, para 
tentar alcançar aos fins sociais e as exigências do bem comum, que a nova lei quis introduzir. 
 
A LFR destacou, no seu art. 47, como princípios básicos, a preservação da empresa, sua função 
social e o estímulo à atividade econômica, conceitos que se fortalecem cada vez mais na 
jurisprudência do STJ e dos Tribunais do país. 
 
Criada com o fim precípuo de impulsionar a economia do país, e oportunizar aos empresários em 
dificuldades financeiras, não só a manutenção de sua unidade produtora, mas em especial, a 
continuidade da prestação dos serviços, a LRF inovou consideravelmente o conceito de empresa. 
Uma empresa, como unidade produtiva, tem sido considerada fonte de geração de riqueza e 
empregos, e a manutenção de suas atividades visa proteger relevante função social e estímulo à 
atividade econômica (art. 47 da LRF). 
 
Assim o legislador, ao promulgar a referida lei dispensando especial ênfase ao instituto da 
recuperação judicial, respondeu aos anseios das empresas que, em situação de justificada 
reestruturação de suas operações e dívidas, não tinham outra opção dentro do ordenamento 
jurídico nacional, a não ser a decretação de sua insolvência ou falência, o que não resultava 
benefícios, sejam para as próprias empresas, sejam para os seus credores e a sociedade em um 
todo. 
 
In causa, as requerentes apontam na petição inicial, de forma concisa e clara, as causas da crise 
econômico-financeira que se instalou sobre as empresas, expondo ainda a expectativa relativa de 
créditos a receber, instruindo a inicial de forma a atender os elementos objetivos exigidos na lei. 
 
A vasta documentação carreada em seu bojo desponta o cumprimento dos critérios objetivos 
exigidos no art. 51 da Lei 11.101/2005, ressalvando apenas a apresentação da relação integral 
dos empregados, lista de bens dos diretores das companhias e extratos das contas bancárias das 
devedoras, assim previstos nos incisos IV, VI, VII, do citado artigo, haja vista a necessidade de ser 
observar o sigilo das informações. 
  
Sobre as formas das crises econômico-financeiras que recaem sobre as sociedades assim 
descreveu Fábio Ulhoa Coelho:  
 
"A crise da empresa pode manifestar-se de formas variadas. Ela é econômica quando as vendas 
de produtos ou serviços não se realizam na quantidade necessária à manutenção do negócio. É 
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financeira quando falta à sociedade empresária dinheiro em caixa para pagar suas obrigações. 
Finalmente, a crise é patrimonial se o ativo é inferior ao passivo, se as dívidas superam os bens da 
sociedade empresária." (Curso de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 13ª ed.) 
 
 Tratando-se, portanto, de sociedades em atividades essenciais por meio de concessão pública - 
exploração de telefonia fixa, móvel e TV por assinatura -, observa-se, dentro do contexto 
apresentado, que a crise anunciada é econômico financeira, uma vez que as sociedades 
necessitam equacionar o seu passivo, em conjugação com receitas futuras, situação a ser 
alcançada por meio de soluções de mercado a serem apresentadas em juízo de recuperação 
judicial. 
 
Destarte, é possível afirmar, ainda que em uma análise perfunctória da situação, ser a atividade 
desenvolvida pelas requerentes notoriamente rentável, não só pelo tempo de mercado, mas por 
todos os indicativos trazidos, o que confere ao plano de recuperação a ser desenvolvido 
considerável possibilidade de êxito. 
 
Por fim, as empresas requerentes atenderam também aos requisitos do artigo 48 e seus incisos da 
Lei 11.101/05, ao comprovarem que estão em atividade há mais de 02 (dois) anos, não serem 
falidas ou terem obtido concessão de recuperação, inclusive com base em plano especial, nos 
últimos cinco anos, e não haver condenação criminal contra seus administradores, ou sócio 
controlador, por crimes previstos nesta lei. 
 
 
II.6- Da suspensão das ações e execuções 
 
 
A suspensão das ações e execuções é uma importante medida característica do direito concursal 
e, na esteira do que ensina Luiz Roberto Ayoub (in "A construção jurisprudencial da recuperação 
judicial de empresas". Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 127) tem origem no direito 
norte-americano, onde a distribuição da ação equivalente ao nosso pedido de recuperação judicial 
importa na suspensão automática de todas as ações e execuções contra a empresa devedora 
(automatic stay). 
 
De fato, em nosso país, a suspensão não é automática e depende de determinação judicial, na 
forma prevista no art. 6º, da LRF.  De qualquer forma, impõe esclarecer a extensão dos efeitos da 
decisão proferida em sede de tutela de urgência, de forma a deixar claro o seu alcance.  
 
No tocante às execuções não há dúvidas, pois a lei não disciplina exceções. Assim, todas as 
execuções contra as requerentes deverão ser suspensas. 
 
O mesmo não ocorre, entretanto, com as demais ações, já que descrito na lei de forma genérica 
no caput do art. 6º da LRF, mas com a regra excepcional prevista no par. 1º do dispositivo, in 
verbis:"§1º- Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar 
quantia ilíquida".  
 
Aqui é que cabe delimitar a extensão. A medida de suspensão das ações afigura-se primordial 
para o sucesso da recuperação judicial, já que o prosseguimento de determinadas ações pode 
comprometer o patrimônio do Grupo empresarial, cuja proteção a lei visa garantir. 
 
Neste passo, ganha relevância a concursalidade na recuperação judicial, baseada não na 
universalidade - ocorrente na falência -, mas com o nítido objetivo de preservar a empresa e evitar 
que seu patrimônio possa ser atingido por decisões oriundas de Juízos diversos do da 
recuperação, e assim comprometer o sucesso da empreitada recuperacional.  
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Não cabe, verbi gratia, o prosseguimento de ações de busca e apreensão de bens, reintegração 
de posse e aquelas em tenham visam a expropriação do patrimônio das sociedades empresárias, 
sob pena de subverter o futuro plano de recuperação da empresa. 
 
Em sua essência, é justamente tal comprometimento que a LRF visa a impedir, e para endossar 
tal raciocínio, mais uma vez busca-se o ensinamento de Luiz Roberto Ayoub e Cassio Cavalli, que 
assim discorrem: 
 
"...a suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º da LRF apanha não apenas atos de 
constrição e expropriação judicial de bens, como a penhora on line, determinada em cumprimento 
de sentença ou em execução de título executivo extrajudicial, mas também qualquer ato judicial 
que envolva alguma forma de constrição ou retirada de ativos da empresa devedora, ordenada em 
sede de ação de conhecimento ou cautelar. Com efeito, arresto ordenado antes do deferimento do 
processamento da recuperação é mantido, mas o curso da medida cautelar é suspenso. Já 
reintegração de posse em contrato de arrendamento mercantil é suspensa se o bem arrendado for 
essencial à atividade da empresa devedora. Durante o stay period é vedada a determinação de 
penhora sobre o faturamento da empresa por crédito sujeito à recuperação. Ademais, para 
preservar a empresa, suspende-se o curso de ação de dissolução parcial de sociedade, ante o 
desfalque que pode importar ao patrimônio da sociedade empresária recuperanda. Por esse 
mesmo fundamento, a ordem de despejo contra a empresa, anterior ao pedido de recuperação, é 
suspensa pelo deferimento do processamento da recuperação.Não apenas atos processuais de 
execução são suspensos, pois também será suspensa qualquer ação de direito material que 
acarrete desfalque patrimonial à empresa devedora." (ob citada, p. 136). 
 
Como se vê, a suspensão das ações é ampla e abrange toda ação que importe em ataque ao 
patrimônio das empresas em recuperação judicial. 
 
A presente suspensão incluirá, ainda, as ações judiciais através das quais estejam sendo 
executadas as penalidades administrativas aplicadas em desfavor das empresas devedoras, por 
exemplo pela ANATEL, as quais, segundo consta da peça vestibular, atingem mais de R$ 10 
bilhões, representando parcela significativa do passivo das requerentes. 
 
Portanto, o prosseguimento destas execuções acarretaria, ao fim e ao cabo, a inviabilidade do 
processamento da recuperação judicial, tendo em vista o considerável montante objeto de 
cobrança naquelas ações, tornando-se necessária a suspensão também das referidas demandas.  
 
Estas multas administrativas, conquanto sejam cobradas por meio de execuções fiscais, não 
possuem natureza tributária, motivo pelo qual se revela, prima facie, inaplicável o parágrafo 7º do 
artigo 6º da Lei n.º 11.101/2005, conforme os diversos precedentes jurisprudenciais colacionados 
pelas devedoras em parecer anexado à petição inicial (TRF5, AG 436402320134050000, Relator 
Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão, Quarta Turma, Data de Julgamento: 21/01/2014, 
DJe 23/01/2014; TRF5, AP 00065068820134058300, Relator Desembargador Federal Élio 
Wanderley de Siqueira Filho, Terceira Turma, Data de Julgamento: 04/12/2014, DJe 09/12/2014; e 
TRF3, AI 0012571-90.2014.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, 
Sexta Turma, Data de Julgamento: 03/03/2016, DJe 11/03/2016). 
 
Some-se, a esses julgados, o acórdão lavrado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de 
Justiça nos autos do Recurso Especial n 623.023/RJ, categórico ao afirmar que as aludidas multas 
possuem natureza jurídica administrativa e não tributária: 
 
"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - 
PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA 
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ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO 
DA SIMETRIA. 
1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem 
aplicação a prescrição constante do Código Civil. 
2. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo 
de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se 
do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 
3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de 
seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às 
dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 
3. Recurso especial improvido." (REsp 623.023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005, p. 251) 
  
Ante o exposto, em complementação à decisão proferida em tutela de urgência, determino a 
aplicação das seguintes diretrizes em relação às ações judiciais em curso em face das 
requerentes: 
 
1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de 
sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as execuções através das quais estejam sendo 
cobradas as multas e/ou sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, excetuando-se 
as que tenham sido extintas por sentença (art. 794, I do CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou 
aquelas em que, efetivada a constrição judicial em espécie, tenham decorrido o prazo para 
impugnação pelo devedor, ou, ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que  
tenha transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação da sentença como a certificação do 
decurso do prazo para impugnação do débito ou o trânsito em julgado da sentença que julgou a 
impugnação apresentada pela devedora, terão como marco final data anterior à decisão que 
deferiu a tutela de urgência (21/06/2016); 
 
2) A extinção da execução ou, a certificação do decurso do prazo para impugnação do débito pelo 
devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou mandado de pagamento, 
se já houver valor depositado, antes da data anterior a decisão que deferiu a tutela de urgência 
(21/06/2016); 
 
3) As ações judicias em curso, sejam as requerentes autoras ou rés, e que demandem quantia 
ilíquida, na forma prevista no art.6º, § 1º da LRF, deverão prosseguir no juízo no qual estiverem se 
processando, até a execução; 
 
4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição patrimonial ou que versem sobre o 
bloqueio ou penhora de quantia ilíquida ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda 
patrimonial das requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade empresarial 
também deverão ser suspensos, na forma do que foi arrazoado acima, cabendo a este Juízo 
recuperacional a análise do caso concreto. 
 
5) Com relação aos procedimentos arbitrais em que figurem como parte quaisquer das empresas 
devedoras, esclareço que deverão ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja, 
suspensão de todas as arbitragens nas quais já haja definição de quantias líquidas devidas pelas 
requerentes. 
 
 
II.7- Da Nomeação do Administrador Judicial - O Dever de Colaboração do Órgão Regulador. 
 
 
O exercício de quaisquer atividades econômicas no Brasil é livre, independente da autorização 
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dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, conforme prescreve o art. 170, parágrafo 
único, da Constituição Federal. O empresário, que exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para prestação de bens e serviços, atua albergado sob o princípio constitucional da 
livre iniciativa. 
 
A exploração econômica de um serviço público, contudo, não se amolda com exatidão sob a 
rigidez dos conceitos legais.  Serviço público, nas lições de Marçal Justen Filho, é "uma atividade 
pública administrativa de satisfação concreta de necessidades individuais ou transindividuais, 
materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, destinada a pessoas 
indeterminadas e executada sob um regime de direito público" (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de 
direito administrativo. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 487). 
 
No texto constitucional, os serviços públicos estão disciplinados em regras esparsas, mas que 
ditam os limites da atuação do Estado na prestação ou delegação dos serviços públicos. Com 
efeito, existem i) serviços de prestação obrigatória pelo Estado e de concessão obrigatória, que é 
o caso do serviço de radiofusão sonora e de sons e imagens previsto no art. 223 da CF; ii) serviço 
de prestação obrigatória e exclusiva pelo Estado ou de concessão proibida, que é o caso do 
serviço postal e correio aéreo nacional previsto no art. 21, X da CF; iii) serviço de prestação 
obrigatória sem exclusividade e de concessão proibida, é o caso da educação e a saúde (foram 
chamados de serviços "mistamente públicos e privados" pelo STF na ADI nº 1923/DF); iv) serviços 
cuja prestação direta pelo Estado não é obrigatória, mas lhe incumbe incentivar e promover a 
atividade, a exemplo dos serviços de telecomunicações, transporte rodoviário, ferroviário, de 
navegação aérea, dentre outros previstos no art. 21, XI e XII, da CF, cuja numeração não é 
exaustiva. 
 
Os serviços de telecomunicações, portanto, devem ser incentivados, promovidos e fiscalizados 
pela União, até porque incumbia a ela, até bem pouco tempo, a sua prestação através da 
Telebrás, que era a "concessionária-geral para exploração dos serviços de telecomunicações em 
todo o território nacional", conforme Decreto nº 74.379/74. Cuida-se evidentemente de uma 
atividade econômica, mas que se sujeita ao princípio da continuidade (art. 6º, §1º, da Lei nº 
8.987/95), à realização dos direitos fundamentais, sob a intensa regulamentação do direito público. 
 
A partir da Emenda Constitucional nº 8/95, que viabilizou a privatização do sistema Telebrás, a 
prestação dos serviços de telecomunicações deixou de ser monopólio estatal, sendo viabilizada 
sua prestação particular mediante concessão, permissão e autorização, permitindo a competição 
entre si, sob a fiscalização e regulamentação normativa de uma autarquia federal independente, a 
ANATEL, que foi criada pela Lei nº 9.472/97 - a Lei Geral das Telecomunicações. 
 
Com efeito, o Grupo requerente hoje é responsável por: i) 20% da telefonia celular do Brasil; ii) 
operação exclusiva a 300 municípios que só possuem a OI como operadora; iii) prestação de 
serviço em 5.570 municípios brasileiros; iv) 70 milhões de usuários;  v) 140 mil empregos;  vi) 
interligação de 2.238 Zonas e 12.969 Seções eleitorais dos Tribunais Regionais Eleitorais de 21 
Estados da Federação, fundamental para a totalização dos resultados das eleições em todo o 
país. 
 
Segundo Carlos Ari Sunfeld, "a LGT, embora tenha um conteúdo denso em termos de definições 
regulatórias, se comparada com as de outros países, preocupou-se mais com as grandes decisões 
de política setorial (como a opção pela competição), com os princípios e com o desenho de atos e 
processos de outorga. Ademais, vinculou tudo isso com os aspectos institucionais: criou a agência 
reguladora e disciplinou sua atuação (exigindo a realização de processo normativo para os 
regulamentos, por exemplo), além de definir seu relacionamento com o Poder Executivo e o 
CADE" (SUNFELD, Carlos Ari. "A regulamentação das telecomunicações", in FIGUEIREDO, 
Marcelo, Direito e regulação no Brasil e nos EUA. São Paulo: Malheiros, 2004, p.116). 
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A definição das modalidades de prestação permaneceu com o Poder Executivo, fora da 
competência da ANATEL, podendo sua prestação ocorrer também sob regime de direito privado 
ou de direito público, sujeitando-se, nesse último caso, ainda à obrigação de universalização, 
conforme arts. 62 à 65 da Lei nº 9.472/97: 
 
"Art. 62. Quanto à abrangência dos interesses a que atendem, os serviços de telecomunicações 
classificam-se em serviços de interesse coletivo e serviços de interesse restrito. 
Parágrafo único. Os serviços de interesse restrito estarão sujeitos aos condicionamentos 
necessários para que sua exploração não prejudique o interesse coletivo. 
Art. 63. Quanto ao regime jurídico de sua prestação, os serviços de telecomunicações 
classificam-se em públicos e privados 
Parágrafo único. Serviço de telecomunicações em regime público é o prestado mediante 
concessão ou permissão, com atribuição a sua prestadora de obrigações de universalização e de 
continuidade. 
Art. 64. Comportarão prestação no regime público as modalidades de serviço de telecomunicações 
de interesse coletivo, cuja existência, universalização e continuidade a própria União 
comprometa-se a assegurar. 
Parágrafo único. Incluem-se neste caso as diversas modalidades do serviço telefônico fixo 
comutado, de qualquer âmbito, destinado ao uso do público em geral. 
Art. 65. Cada modalidade de serviço será destinada à prestação: 
I - exclusivamente no regime público; 
II - exclusivamente no regime privado; ou 
III - concomitantemente nos regimes público e privado. 
§ 1° Não serão deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de 
interesse coletivo que, sendo essenciais, estejam sujeitas a deveres de universalização. 
§ 2° A exclusividade ou concomitância a que se refere o caput, poderá ocorrer em âmbito 
nacional, regional, local ou em áreas determinadas"., 
 
É sob esse ambiente que as concessionárias exploram economicamente a prestação do serviço 
público de telecomunicações. E também é sob esse contexto que o incomum pedido de 
recuperação da empresa, que nasceu do processo de privatização de uma estatal, deve ser 
apreciado. 
 
Ora, se caberia ao Poder Executivo e à sua agência reguladora fiscalizar a prestação dos serviços 
e até mesmo intervir nas empresas, não há dúvida que há -- diante da expertise e da 
discricionariedade técnica desenvolvidas por essas entidades -- o dever processual de colaborar 
com a prestação de informações, esclarecimentos e documentos para que este processo permita 
a realização i) dos direitos fundamentais, II) dos princípios que norteiam especificamente as 
telecomunicações, iii) da preservação da continuidade da atividade empresarial.  
 
Se a autarquia poderia intervir na empresa, ela também pode colaborar com esse Juízo na sua 
recuperação judicial.  Quem pode o mais, pode também o menos. Trata-se de um poder que lhe é 
implícito. Segundo o Ministro Celso de Mello (ADI nº 2.797/DF), "a formulação que se fez em torno 
dos poderes implícitos, cuja doutrina, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da 
América, no célebre caso McCULLOCH v. MARYLAND (1819), enfatiza que a outorga de 
competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse 
mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos (...) 
Nos Estados Unidos, é, desde MARSHALL, que essa verdade se afirma, não só para o nosso 
regime, mas para todos os regimes. Essa verdade fundada pelo bom senso é a de que - em se 
querendo os fins, se hão de querer, necessariamente, os meios; a de que se conferimos a uma 
autoridade uma função, implicitamente lhe conferimos os meios eficazes para exercer essas 
funções. (...). Quer dizer (princípio indiscutível) que, uma vez conferida uma atribuição, nela se 
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consideram envolvidos todos os meios necessários para a sua execução regular. Este, o princípio; 
esta, a regra. Trata-se, portanto, de uma verdade que se estriba ao mesmo tempo em dois 
fundamentos inabaláveis, fundamento da razão geral, do senso universal, da verdade evidente em 
toda a parte - o princípio de que a concessão dos fins importa a concessão dos meios". 
 
A colaboração da autarquia não é, ademais, nenhuma novidade. Já previa o parágrafo único do 
art. 5º da Lei nº 9.469/97, que "as pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja 
decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, 
independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de 
direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o 
caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas 
partes". 
 
Aqui, esse poder se torna um dever. Há todo interesse de uma Nação na lisura, transparência e no 
acerto deste processo.  
 
Por todo o exposto, diante das singularidades do caso, a de se determinar, com espeque no art. 6º 
do CPC, a intimação da ANATEL, na pessoa do procurador federal que a representa, para 
apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as cominações legais, até 5 (cinco) nomes de pessoas 
jurídicas com idoneidade e expertise sobre a matéria, para serem avaliados por esse Juízo para 
nomeação como administrador judicial deste caso. 
 
 
III- DISPOSITIVO: Do deferimento do processamento da recuperação judicial 
 
Atendidas, portanto, as prescrições legais, e à vista do parecer Ministerial favorável, DEFIRO O 
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL das empresas OI S.A. ("OI"), sociedade 
anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.535.764/0001-43, com sede e 
principal estabelecimento na Rua do Lavradio nº 71, Centro, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, CEP 20230-070; TELEMAR NORTE LESTE S.A. ("TNL"), sociedade anônima de capital 
aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.118/0001-79, com sede e principal estabelecimento 
na Rua do Lavradio nº 71, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20230-070; OI 
MÓVEL S.A. ("OI MÓVEL"), sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.423.963/0001-11, com principal estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro e sede na 
Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 3, Bloco A, Edifício Estação 
Telefônica, térreo (parte 2), CEP 70.713-900; COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A. ("COPART 4"), 
sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.253.691/0001-14, com 
sede e principal estabelecimento na Rua Teodoro da Silva nº 701/709 B, 4º andar, Vila Isabel, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20560-000; COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A. 
("COPART 5"), sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CPNJ/MF sob o nº 
12.278.083/0001-64, com sede e principal estabelecimento na Rua Siqueira Campos nº 37, 2º 
andar, Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22031-072; PORTUGAL 
TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. ("PTIF"), pessoa jurídica de direito privado 
constituída de acordo com as Leis da Holanda, com sede em Amsterdam, Naritaweg 165, 1043 
BW, e principal estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro; e OI BRASIL HOLDINGS 
COÖPERATIEF U.A. ("OI COOP"), pessoa jurídica de direito privado constituída de acordo com as 
Leis da Holanda, com sede em Schipol, Schipol Boulevard 231, 1118 BH, e principal 
estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro (indicadas como OI, TNL, OI MÓVEL, COPART 4, 
COPART 5, PTIF e OI COOP), que se inserem no conglomerado econômico denominado de 
"Grupo OI". 
 
Diante do que determino: 
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I - nos termos do item II.7 acima, a intimação da ANATEL, na pessoa do procurador federal que a 
representa, para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as cominações legais, até 5 (cinco) 
nomes de pessoas jurídicas com idoneidade e expertise sobre a matéria, para serem avaliados por 
esse Juízo para nomeação como administrador judicial deste caso; 
 
II- ratificação da decisão que concedeu a medida de urgência, no sentido de dispensar as 
Recuperandas da apresentação de certidões negativas para que exerçam suas atividades; 
 
III- rerratificação da decisão que concedeu a medida de urgência, no tocante a suspensão de 
todas as ações e execuções, nos termos do item II.7 da presente decisão. A referida suspensão 
dos processos deverá, na forma do diploma processual em vigor (NCPC, art. 219), ter o seu 
respectivo prazo computado em DIAS ÚTEIS; 
 
IV- suspensão da eficácia da cláusula ipso facto, em consideração ao pedido de recuperação, 
inserida em todos os contratos firmados pelas devedoras; 
 
V- permissão para que as Recuperandas participem de processos licitatórios de todas as 
espécies; 
 
VI- que as Recuperandas acrescentem após seu nome empresarial a expressão "em recuperação 
judicial", de acordo com o previsto no art. 69 da LRF; 
 
VII- a suspensão apenas da publicidade dos protestos e inscrições nos órgãos de proteção ao 
crédito - em face das Recuperandas, pelo prazo de 180 DIAS ÚTEIS; 
 
VIII- a apresentação por partes da Recuperandas das contas demonstrativas mensais durante 
todo o processamento da recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores; 
 
IX- A expedição e publicação do edital previsto no parágrafo 1º do art. 52 da Lei 11.101/05, onde 
conterá o resumo do pedido do devedor, a presente decisão que defere o processamento da 
recuperação judicial e a relação nominal dos credores, contendo o valor atualizado do crédito e 
sua classificação. Deverá, ainda, conter a advertência do inciso III do mesmo dispositivo legal. O 
prazo para a habilitação ou divergência aos créditos relacionados pela devedora é de 15 (quinze) 
dias a contar da publicação do respectivo edital (art. 7o, parágrafo 1o da Lei no 11.101/05), QUE 
CORRERÁ EM DIAS ÚTEIS. Ressalta-se que por se tratar de fase administrativa da verificação 
dos créditos, as referidas divergências e habilitações deverão ser apresentadas diretamente ao 
Administrador Judicial imprescindivelmente; 
 
X- seja publicada pelo Administrador Judicial a relação de credores apresentada pelo 
Administrador Judicial (art. 7o, parágrafo 2, da Lei no 11.101/05), no prazo de 45 DIAS ÚTEIS, 
contados do fim do prazo previsto no § 1º do art. 7º; 
 
XI- que as eventuais impugnações à lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial (§ 
2ª do art. 7º) deverão ser protocoladas como incidentes - como processo secundário - à 
recuperação judicial e processada nos termos dos art. 13 e seguintes da Lei no 11.101/05, 
devendo, portanto, o cartório de ofício, desentranhar as peças protocoladas diretamente nos autos 
principais para formação do procedimento secundário; 
 
XII- a intimação do Ministério Público e comunicação às Fazendas Públicas Federal, Estadual e do 
Município do Rio de Janeiro; 
 
XIII- comunicação à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e demais Estados onde as 
recuperandas detenham registro de sede e  filiais para anotação do pedido de Recuperação nos 
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respectivos registros; 
 
XIV- apresentem as recuperandas o plano de recuperação no prazo de 60 DIAS ÚTEIS da 
publicação desta decisão, o qual deverá observar os requisitos do art. 53 da Lei 11.101/2005; 
 
XV- sejam apresentados em mídia digital no prazo de 05 dias os documentos previstos no art. 51, 
incisos IV, VI, VII da Lei 11.101/2005, os quais deverão ser anexados aos autos em pasta sigilosa, 
cuja vista somente se dará mediante despacho;  
 
XVI- seja oficiado a todas as Presidências e Corregedorias Gerais de Justiça do Brasil (Tribunais 
Superiores, Estaduais e Federais), e Corregedorias dos Tribunais Regionais e Superior do 
Trabalho, com cópia da presente decisão, informando a suspensão das ações nos termos ora 
explicitados e solicitando seja expedido AVISO as suas respectivas serventias judiciais 
subordinadas, no sentido de que: I) a HABILITAÇÃO dos créditos sujeitos à recuperação judicial 
ora deferida deverá ser formalizada nos termos do arts 9º e ss. da Lei 11.101/2005, e não se 
processará de ofício, mas sim, mediante requerimento formal do próprio credor, instruído da 
devida certidão de crédito e II) Não há formação de Juízo Indivisível (art. 76 da Lei 11.1101) 
mediante ser caso de recuperação judicial, mantido o processamento dos feitos perante o Juízo 
Natural da causa, devendo apenas haver a necessária comunicação ao juízo da recuperação nos 
casos de atos que visem a expropriação ou restrição de bens das recuperandas, mesmo após o 
decurso do período de suspensão. (art. 6º da LFRE); 
 
XVII- Os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembleia geral para a 
constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no 
§2º do art. 36 desta Lei. 
     
XVIII- Que o Cartório promova, independentemente de despacho, A EXCLUSÃO DO PROCESSO 
DE TODAS AS PETIÇÕES que contenham pedidos de divergências, habilitações e impugnações 
de crédito, ingressadas diretamente nos autos, no prazo previsto no § 1º do artigo 7º da Lei 
11.101/2005, diante da clara e evidente extemporalidade, haja vista que neste período não há 
judicialização desses procedimentos, que são administrativos e devem ser encaminhados 
DIRETAMENTE AO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO. 
 
XIX- Que o Cartório promova a EXCLUSÃO DO PROCESSO DE TODAS AS PETIÇÕES, que tem 
como pedido a simples anotação da qualidade de CREDOR e de seu PATRONO diretamente nos 
autos, pois, em sua maioria, as decisões proferidas nos autos da Recuperação Judicial atingem a 
coletividade dos credores a ela sujeitos, e por tal razão diversos dos chamamentos judiciais são 
realizados por meio de Editais e Avisos publicados aleatoriamente a todos. 
 
XX- As demais manifestações individuais dos credores serão desentranhadas e remetidas ao 
Comitê de Credores. Enquanto e se o mesmo não for criado, ao Administrador Judicial. Esta 
atividade independerá de nova ordem deste juízo. Vale ressaltar, que há precedente neste 
Tribunal que corrobora este trecho da decisão, veja-se o Agravo de Instrumento n.º 
0021412-60-2015.8.19.0000, julgado pela 14ª Câmara Cível, da relatoria do Des. José Carlos 
Paes: 
 
"14ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0021412-60.2015.8.19.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL AGRAVADOS: J.J. MARTINS 
PARTICIPAÇÕES S.A E OUTROS INTERESSADO: ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA 
EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS PAES 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES. 
AUTOS SUPLEMENTARES. COMITÊ DE CRE-DORES E ADMINISTRADOR JUDICIAL. 
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ATRI-BUIÇÕES LEGAIS. OBSERVÂNCIA QUE SE IMPÕE.1. Da análise da decisão ora 
guerreada, constata-se que não se privou a parte credora de se manifestar sobre as questões 
ventiladas e decididas na recuperação judicial, não havendo de se falar em violação ao princípio 
da transparência e ativismo dos credores. Na verdade, o que se primou, frise-se, corretamente, 
foi-se evitar a balbúrdia processual, com manifestações dos mais variados tipos de credores e com 
pleitos e intentos diversos, nos autos da recuperação judicial. 2. Ademais, o Juízo a quo tão 
somente "abriu os olhos" ao disposto no artigo 27, inciso I, alínea "d", e artigo 28, ambos da Lei 
11.101/ 2005, segundo os quais, na recuperação judicial, incumbe ao Comitê de Credores apurar 
e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados e, na sua falta, ao Administrador 
Judicial e, ainda, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer tal atribuição, cuja observância se 
impõe. 3. Assim, não se está expurgando do processamento da recuperação judicial a parte 
credora, tampouco suas eventuais impugnações. Outrossim, em momento algum se proibiu ao 
credor o acesso aos autos ou o conhecimento acerca dos atos processuais que por ventura forem 
praticados nos autos principais, ressaltando-se que a mera determinação de que as reclamações 
sejam realizadas em autos suplementares não enseja violação a qualquer garantia constitucional. 
4. Não se olvide que a recuperação encontra-se na fase postulatória, inexistindo notícia de 
deliberação acerca de eventual plano de recuperação, e, por isso, nada obsta que posteriormente 
apresentem os credores objeção ao plano apresentado, nos moldes do artigo 55 da Lei 
11.101/2005. 5. Saliente-se que não há na Lei citada qualquer óbice à instauração de autos 
suplementares, tampouco determinação para que as objeções e/ou manifestações dos credores 
tenham que ser acostadas aos autos principais e decididas sem a participação do Comitê dos 
Credores ou até mesmo da Assembleia-Geral de Credores, a quem compete deliberar acerca da 
aprovação ou não do plano de recuperação (artigo 56). 6. Ora, no caso concreto, nítida a 
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à legislação que trata a 
matéria, ao permitir as manifestações dos credores, ainda que em autos suplementares e com 
pronunciamento do Comitê ou do Administrador nomeado a respeito da pretensão manifestada, 
repita-se, titulares de atribuições expressamente previstas na Lei 11.101/2005. Precedente do 
TRJ. 7. Dessa forma, mantém-se a decisão recorrida, por guardar consonância com a legislação 
em comento e com os princípios do contraditório e da ampla defesa, além da economia e 
celeridade processual. 8. Recurso que não segue." 
 
XXI- Defiro o sigilo da relação dos bens pessoais dos diretores das empresas, e documentos 
exigidos pelo artigo 51, incisos IV e VII da LFR, e determino seu acautelamento em Cartório. Com 
exceção do Ministério Público, o acesso a tais documentos só poderá se dar mediante 
requerimento justificado e autorização judicial. Comunique-se ao Ministério Público.  
 

Rio de Janeiro, 29/06/2016. 
 
 

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Fernando Cesar Ferreira Viana 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4INT.FM11.CSN8.HN2F 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 

Øþ 
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Interessado: PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA 
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAÇÃO LTDA 
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO 
Interessado: JEAN LEON MARCEL GRONEWEGEN 
Interessado: THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A 
Perito: RIO BRANCO SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 
Representante Legal: MARCELO CURTI 
Interessado: SOCIETÉ MONDIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Fernando Cesar Ferreira Viana 

 
Em 06/06/2018 

 
 
 

Decisão               
 
 
 
1-Fls. 303.519/303.521; 303.525/303.533 (Pet. Vitor Souza Pontes): A individualização de créditos 
foi permitida aos credores bondholders, o que não é o caso do requerente.  Compete ao 
interessado promover a habilitação do seu crédito, com observância do despacho procedimental 
de fls. 199.000/199.001.  
 
 
 
2-Fls. 303.534/303.536 (Pet. Juliano Amboni): Nada a prover pois, ao que tudo indica, a petição 
em questão deveria ser ingressada nos autos da impugnação, a qual nem ao menos foi 
mencionada. 
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3- Fls. 303.537/303.547 (Pet. Marcelo de Paula): Sobre o relatado, diga o administrador judicial. 
 
 
 
4- Fls. 303.548/303.549 (Pet. Ouro Verde): Nada a prover, pois se trata de mera comunicação 
quanto a opção de recebimento. 
 
 
 
5- Fls. 303.550 (Pet. Valdecira Andrade): Diante do que consta no item XIX da decisão de fls. 
89.496/89.525, indefiro o pedido. 
 
 
 
6- Fls. 303.551/303.558 (Pet. José Fernando Silva Tirano): Uma vez que o requerimento foi 
protocolado em 02/03/2018, mas somente agora foi juntado aos autos - o que é escusável, diante 
volumoso número de peças que diariamente são dirigidas aos autos - determino a manifestação 
do administrador judicial sobre o pedido. 
 
 
 
7- Fls. 303.559/303.567; 303.568/303.577 (Pet. Cirineu Dias e José Luiz Rossini): O pagamento 
dos credores deve obedecer ao contido no plano. Assim, aguarde-se a satisfação do crédito na 
forma aprovada. 
 
 
 
8- Fls.303.578/303.5589 (Pet. Cornélio Roberto Bohnert): O credor deve promover a habilitação do 
seu crédito de acordo com o contido no art. 9º e ss da Lei 11.101/2005, bem como em observância 
ao contido no despacho procedimental de fls. 199.000/199.001. 
 
 
 
9- Fls. 303.590 (Pet. Adelino Sacramento): A questão inerente à individualização dos créditos 
bondholders já se encontra encerrada, tendo o A.J. se manifestado sobre todos os requerimentos 
tempestivamente ingressados nos autos. 
 
 
 
10- Fls. 303.614; 303.615 (Pet. VML Propaganda Ltda e MARKEDATA SOLUTIONS): Diante do 
que consta no item XIX da decisão de fls. 89.496/89.525, indefiro os pedidos. 
 
 
 
11- Fls. 303.616/303.623 (Pet. BMC SOFTWARE): Digam as recuperandas. 
 
 
 
12- Fls. 303.624/303.639 (Pet. OI.): Sobre o laudo apresentado, manifeste-se o A.J. e o MP. 
 
 
13- Fls. 303.654/303.693; 303.694/303.746 (Pet. J.P.MORGAN e GMO CREDIT): Ciente da 
interposição dos agravos de instrumento.  Considerando que a interlocutória desafiada pelos 
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recursos em tela, ao menos no plano da motivação e fundamentação está em consonância com a 
exigência inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, esclareço que as decisões 
agravadas estão mantidas por este juízo. Aguarde-se eventual pedido de informações. 
 
 
 
14- 303.747/303.751 (Pet. Administrador Judicial): Atento às considerações trazidas pelo 
Administrador Judicial em relação às solicitações de constrições judiciais para garantia dos juízos 
das execuções de créditos extraconcursais, determino que o AJ, verificando as situações 
relatadas, assim proceda: 
 
 
I- no caso da ausência de atribuição de valor específico para constrição patrimonial, deverá 
ser enviado à serventia planilha contendo os números dos ofícios, seus respectivos processos e 
juízos solicitantes. O cartório deste juízo, ao receber tal informação, oficiará às pertinentes 
serventias, no sentido de que devem responder ao solicitado diretamente ao AJ - indicar o 
endereço eletrônico no ofício; 
 
 
II- nas hipóteses em que a solicitação da constrição derivar de feitos, cuja distribuição é 
contemporânea ou antecede ao pedido de recuperação, o administrador judicial deverá informar a 
situação ao juízo por meio de petição contendo os números dos ofícios, seus respectivos 
processos e juízos solicitantes, devendo o cartório, neste caso, fazer os autos conclusos; 
 
 
III- doravante, nas situações em que a solicitação da constrição derivar de feitos, cuja 
distribuição é posterior ao pedido de recuperação, levando em conta o grande números de 
pedidos, o que impossibilita buscar uma apuração mais detalhada de cada caso,  deverá ser o 
crédito considerado, a princípio, como sendo extraconcursal, e via de consequência, deve ser 
promovida a inserção da solicitação da constrição na lista, restando desde já ressalvado, que 
caberá nessas hipóteses às próprias recuperandas questionarem a natureza dos créditos 
diretamente nos respectivos juízos singulares. 
 
 
 
15- Fls. 303.752/303.796 (Pet. OI):  
 
 
I- No que tange às considerações quanto ao requerido pela credora SOUTH AMÉRICA - fls. 
283.079283.100 - assiste razão às recuperandas, pois restou comprovado que a referida credora 
encontra-se enquadrada na Subclasse criada junto à Classe III, denominada de "credor parceiro 
fornecedor parceiro", condição que a impede de postular o pagamento por meio por meio da 
aquisição de debêntures (cláusula 4.3.1.2-iii do PRJ), uma vez que há condição específica criada 
para satisfação dos créditos assim enquadrados. 
 
 
II- Ciente dos esclarecimentos prestados, providencie a COSERN o levantamento das verbas 
depositadas em seu favor na conta informada. 
 
 
III- O desconto sobre o valor depositado vem da retenção obrigatória de impostos, o que 
justifica o valor líquido disponível a menor para o credor. Com efeito, não há que se falar em 
pagamento em desacordo com o Plano, não cabendo assim determinar sua complementação. 
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16- Fls. 303.797/303.800 (Pet. Wanda de Souza Alves): Deve a credora promover sua habilitação 
na forma do despacho procedimental de fls. 199.000/199.0001. 
 
 
 
17- Fls. 303.801/303.812 (Pet. NETCRACKER TECHNOLOGY): Diante do que já foi esclarecido 
pelas recuperandas, em requerimento idêntico formulado pela Credora ORACLE às fls. 
297.549/297.550, dispenso nova manifestação das devedoras, pois o desconto sobre o valor 
depositado vem da retenção obrigatória de impostos, o que justifica o valor líquido disponível a 
menor para o credor. Não há que se falar em pagamento em desacordo com o Plano, não 
cabendo assim determinar sua complementação. 
 
 
 
18- 303.813/303.858 (Pet. Administrador Judicial): Ciente da apresentação do RMA referente ao 
mês de março de 2018. Dê-se ciência ao MP e ao demais interessados. 
 
 
 
19- Fls. 303.859 (Pet. da União): Nada a prover, uma vez que se trata de mera comunicação de 
ciência das decisões. 
 
 
 
20- Fls. 303.860/303.945 (Pet. Espólio de Eleutério Strauss): Digam as recuperandas. 
 
 
 
21- Fls. 303.946/303.960 (Pet. MARBLE RIDGE): Ciente da interposição do agravo de 
instrumento. Destarte, considerando que a interlocutória desafiada pelo recurso em tela, ao menos 
no plano da motivação e fundamentação está em consonância com a exigência inscrita no inciso 
IX do art. 93 da Constituição Federal, esclareço que a decisão agravada está mantida por este 
juízo. Aguarde-se eventual pedido de informações. 
 
 
 
 22- Fls. 305.687/305.688: Inexistindo a possibilidade de habilitação ex-oficio, aguarde-se o 
interessado promover a devida habilitação do crédito contido na certidão anexada. 
 
 
 
23- Fls. 305.689/305.710 (Pet. Jorge Miguel Simões): O pagamento do crédito concursal deve 
observar as condições contidas no PRJ aprovado e homologado, devendo o credor providenciar a 
habilitação do seu crédito, caso este ainda não esteja listado. Assim, verificada pelo credor sua 
condição, aguarde-se o pagamento na forma ajustada. 
 
 
 
24- Fls. 305.711/305.712 (Pet. Marble Ridge Master): A decisão de fls. 289.277 já indicara o 
requerente na condição de credor backstop, o que  garante sua participação no incidente 
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informado. 
 
 
 
25- Fls. 305.713/305.714 (Pet. do A.J.): 
 
 
I- Em relação à questão formulada pela credora Elektro Eletricidade, nada mais a prover, 
diante da inequívoca comprovação do pagamento por parte das recuperandas. 
 
 
II- Diante dos esclarecimentos apresentados, e uma vez que se trata de direito disponível do 
credor, HOMOLOGO a desistência do pedido de individualização dos créditos bondholders detidos 
por LAURYN JANSING e FRANZ JOSEPH JANSING. Anote o administrador para que surtam os 
devidos efeitos, devendo, se for o caso, comunicar ao respectivo trustee. 
 
 
III- Desnecessária é a manifestação da recuperanda, por ora, pois não há manifestação 
expressa da credora, podendo ter ocorrido o pagamento neste interregno de tempo. 
 
 
IV- Ciente da alteração que será realizada, para constar a nova denominação do credor 
SEGURPRO VIGILIGÂNCIA PATRIMONIAL S.A. 
 
 
 
26- Fls. 305.716/305.725 (Promoção Ministerial): Parecer do MP dando ciência das recentes 
decisões proferidas.  
 
 
 
27- Fls. 305.727/305.735 (Ofício Vara única de Montanha): Trata-se trata de crédito 
extraconcursal.  Assim, envie cópia do ofício ao administrador judicial para que proceda na forma 
do despacho de fls. 297.336. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo da execução informando. 
 
 
 
28- Fls. 305.736/305.738 (Ofício 3º Juizado de Curitiba): Oficie-se informando que, em razão das 
deprecatas não terem sido enviadas à distribuição, mas sim, remetidas diretamente a esse juízo 
da recuperação judicial, as mesmas foram recebidas na forma de solicitação, e estão sendo 
processadas e respondidas de acordo com a respectiva finalidade. 
 
 
 
29- Fls. 305.738/305.739: Ao A.J. para manifestação, uma vez que se trata de credor bondholder.  
 
 
 
30- Fls. 305.740 (Ofício Juizado de Gravatá/PE): Atenda-se enviando os termos do Aviso expedido 
por este Juízo. 
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31- Fls. 305.742/305.743 (Ofício 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro): Defiro a penhora no rosto 
dos autos, no que tange ao crédito listado em favor do credor MEGA X TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA-ME. Anote-se onde couber, devendo o administrador judicial igualmente fazer a anotação 
junto ao crédito penhorado. Oficie-se ao Juízo da execução. 
 
 
 
32- Fls. 303.961/305.686 (Pet. OI): Cuida-se de novo requerimento liminar formulado pelas 
recuperandas com vista a obterem respaldo do juízo da recuperação judicial, que lhes possibilite 
participar de novos pleitos licitatórios, agora no total de 39 procedimentos. Trazem  como novo 
fundamento para sua proposição, o fato de já terem publicado, no último dia 28.05.2018, os 
resultados financeiros do Grupo OI referentes ao primeiro trimestre de 2018, onde se destaca uma 
substancial evolução no Patrimônio Líquido das recuperandas, que atingiu o patamar de R$ 28,9 
bilhões. Com efeito, estando presentes os mesmos motivos e razões anteriormente apresentados 
no requerimento de fls. 298.069/298.564, aliado ao fato de que as previsões quanto à substancial 
evolução do Patrimônio Líquido das devedoras se concretizaram, replico os mesmos fundamentos 
e razões contidos na decisão de fls. 298.639/298.642, para conhecer e deferir este novo  pedido, 
estendendo os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência em caráter incidental 
conferida, aos certames licitatórios indicados na postulação. Oficie-se, na forma requerida nos 
itens (i) e (ii) de fls. 303.967, e intime-se como requerido às fls. 303.969. 
 
 
Cumpra-se. Intimem-se e dê-se ciência pessoal ao MP.  
 

Rio de Janeiro, 11/06/2018. 
 
 

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Fernando Cesar Ferreira Viana 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4BY6.334T.67VQ.2WSY 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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Fls.  
Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001 

Processo Eletrônico 
  
 
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial   
Autor: OI S.A. 
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. 
Autor: OI MÓVEL S.A. 
Autor: COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. 
Autor: OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. 
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL 
Administrador Judicial: PRICEWATERHOUSE COOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL 
Administrador Judicial: JOSE MAURO FERNANDES BRAGA JÚNIOR 
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 
Administrador Judicial: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD 
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION  
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Fernando Cesar Ferreira Viana 

 
Em 24/10/2016 

 
 
 

Decisão               
 
 
1) Da dispensa de apresentação de certidões negativas (fls. 97.739/97.803) 
 
Este juízo recuperacional já determinou a dispensa de apresentação de certidões negativas em 
qualquer circunstância relacionada às recuperandas, inclusive para que exerçam suas atividades 
(fls. 89.336). Outrossim, também restou autorizado às recuperandas participarem, sem restrições, 
de certames licitatórios, ainda que os respectivos editais vedem a habilitação de empresas que 
estejam em recuperação judicial (fls. 89.496) 
 
Conforme expressado na ultima decisão, soaria como um contrassenso permitir que uma empresa 
que passa por dificuldades financeiras se socorresse do Poder Judiciário para se reestruturar, 
porém, ao mesmo tempo, vedar a  sua  participação  em  certames  licitatórios,  
indispensáveis  para  a  continuidade  do desenvolvimento das suas atividades, o que constitui, 
justamente, o objetivo do procedimento de recuperação judicial. Registrou-se, na oportunidade  
que,  com  base  nos  princípios  da  efetividade  e  da  celeridade  processual,  também 
consagrados  pelo  Novo  Código  de  Processo  Civil,  não  se  fazia  necessário  aguardar  
que  as recuperandas viessem a Juízo requerer, em cada caso, autorização para participar de 
determinado processo  licitatório. 
 
No entanto, as devedoras (fls. 97.739/97.803) noticiam que o Governo do Amazonas, por meio de 
sua Procuradoria Geral, emitiu parecer restringindo os efeitos da mencionada decisão, motivo pelo 
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qual pugnou-se pela expedição de ofício àquela D. Procuradoria de modo a esclarecer o exato 
alcance do comando judicial. 
 
O parecer da Procuradoria Geral assim consignou: 
 
"No caso em tela, está-se diante de uma consulta interna feita pelo setor Gerência de Cadastro a 
esta Assessoria, motiva por questionamento feito pela empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, 
que certamente se utilizará das respostas ora fornecidas em ocasiões de cadastramento ou de 
atualização de cadastro com a finalidade de participar de futuros procedimentos de contratação 
com o Poder Público; no caso julgado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de 
Janeiro, contudo, dispensou-se a apresentação de quaisquer certidões de regularidade fiscal para 
empresas em Recuperação Judicial, não para que as mesmas participassem de nova licitação ou 
contratação direta com o Poder Público, nem para que pudessem ver prorrogado um contrato 
preexistente, mas para que pudessem receber valores por serviços efetiva e reconhecidamente 
prestados. Neste talante, faz-se mister mencionar a diferença abissal entre, de um lado, permitir 
novas contratações (sejam diretas ou por via de procedimento licitatório, ou ainda, de 
adiantamentos de contratos já existentes) independentemente de apresentação, pelas empresa 
em Recuperação Judicial, das Certidões de Regularidade Fiscal e, de outro, autorizar o 
pagamento - devido - por serviços já contratados e efetivamente prestados por um empresa que, a 
posteriori, restou impossibilitada de apresentar ditas Certidões." 
 
Como se não bastasse as mencionadas decisões judiciais que autorizam as empresas do grupo 
OI a participarem, sem restrições de certames licitatórios, há de se registrar que é incontroverso o 
fato das recuperandas - maior prestadoras de serviço de telefonia do Brasil, e uma das maiores do 
mundo - disporem de toda estrutura operacional para a efetiva execução dos serviços a serem 
contratados em sua área de atuação. O atual estado  econômico-financeiro do grupo econômico, 
em processo de restruturação, não constitui óbice à assunção de novos serviços por meio de 
licitação, ainda mais se considerarmos o expressivo ativo que demonstrou ter a receber em razão 
de diversos contratos em execução. 
 
Assim sendo, nos termos da decisão de fls. 89.336 e 89.496, e para o fim de assegurar o direito 
reconhecido naquele decisum,  declaro que, apesar do estado de recuperação judicial, as 
sociedades empresárias OI S.A. ("OI"), sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 76.535.764/0001-43, com sede e principal estabelecimento na Rua do Lavradio nº 71, 
Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20230-070; TELEMAR NORTE LESTE S.A. 
("TNL"), sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.118/0001-79, 
com sede e principal estabelecimento na Rua do Lavradio nº 71, Centro, na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 20230-070; OI MÓVEL S.A. ("OI MÓVEL"), sociedade anônima de capital 
fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.423.963/0001-11, com principal estabelecimento nesta 
cidade do Rio de Janeiro e sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, 
Quadra 3, Bloco A, Edifício Estação Telefônica, térreo (parte 2), CEP 70.713-900; COPART 4 
PARTICIPAÇÕES S.A. ("COPART 4"), sociedade anônima de capital fechado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 12.253.691/0001-14, com sede e principal estabelecimento na Rua Teodoro da 
Silva nº 701/709 B, 4º andar, Vila Isabel, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20560-000; 
COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A. ("COPART 5"), sociedade anônima de capital fechado, inscrita 
no CPNJ/MF sob o nº 12.278.083/0001-64, com sede e principal estabelecimento na Rua Siqueira 
Campos nº 37, 2º andar, Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22031-072; 
PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. ("PTIF"), pessoa jurídica de direito 
privado constituída de acordo com as Leis da Holanda, com sede em Amsterdam, Naritaweg 165, 
1043 BW, e principal estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro; e OI BRASIL HOLDINGS 
COÖPERATIEF U.A. ("OI COOP"), pessoa jurídica de direito privado constituída de acordo com as 
Leis da Holanda, com sede em Schipol, Schipol Boulevard 231, 1118 BH, e principal 
estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro (indicadas apenas OI, TNL, OI MÓVEL, COPART 
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4, COPART 5, PTIF e OI COOP), que se inserem no conglomerado econômico denominado 
"Grupo OI", estão todas aptas a participar de procedimentos licitatórios nos termos da Lei 
8.666/93, estando assim dispensadas da apresentação das certidões negativas de qualquer 
natureza, sendo, portanto, expressamente vedada sua exclusão do processo licitatório em razão 
do fato de estarem submetidas ao regime da recuperação judicial, devendo as recuperandas, 
porém, atenderem aos demais requisitos estabelecidos no Edital de Licitação.   
 
Oficie-se, com urgência, à PROCURADORIA DO ESTADO DO AMAZONAS, para ciência da 
presente decisão, bem como aos demais órgãos que se opuserem à participação das devedoras 
em qualquer certame licitatório, em face da não apresentação de certidões negativas. 
 
 
2) Do termo de compromisso dos AJs 
 
Às fls. 97.997/98.001, este Juízo fixou a remuneração dos dois administradores judiciais 
nomeados e determinou a intimação de ambos para, em 48 horas, informar se aceitavam o múnus 
sob pena de substituição, designando o dia 24/10/2016 para assinatura do termo de ratificação do 
compromisso firmado. 
 
Às fls. 98.138/98.139, o AJ Escritório de Advocacia Arnoldo Wald (EAAW) aceitou a remuneração 
fixada e informou que seu representante compareceria no dia e hora designados para a assinatura 
do termo. 
 
Às fls. 98.165/98.169, o AJ PricewaterhouseCoopers (PWC) aceitou o encargo, apresentando 
anexo no qual adequou seu escopo de trabalho. 
 
É o relatório. Decido. 
 
A leitura do referido anexo revela que o AJ PWC, fazendo uma análise equivocada do parecer do 
MP, e da decisão deste Juízo que acolheu a referida promoção ministerial, aceitou receber um 
valor bastante inferior àquele originalmente pleiteado porque entendeu em diminuir o escopo do 
seu trabalho. 
 
Conforme ressaltado pelo Ministério Público e por este Juízo, as horas constantes da proposta de 
honorários da PWC (assim como aconteceu com a proposta do AJ EAAW) estavam 
superestimadas e por isso sofreram redução. Mas a diminuição das horas para fins de fixação da 
remuneração não poderia jamais importar em queda do trabalho a ser desempenhado. 
 
O trabalho da PWC não mudou nem foi reduzido. O que houve foi um ajuste das horas estimadas 
para adequar a proposta à complexidade do trabalho, compatibilizando-a com os valores 
praticados pelo mercado.  
 
Quando este Juízo entendeu às fls. 97.997/98.001 ser necessária uma significativa redução no 
número de horas proposto por ambos os AJs, não foi determinado encolhimento do escopo do 
trabalho de nenhum dos dois administradores. 
 
Neste sentido, aliás, é o parecer do Ministério Público, que não opinou pela exclusão de nenhuma 
rubrica trazida pelo AJ PWC, mas tão somente pela redução do número de horas destinado a cada 
rubrica. 
 
O AJ PWC, responsável pela elaboração de todos os cálculos que se fizerem necessários nas 
habilitações e divergências apresentadas pelos credores, cobrou horas em demasia para fazê-los 
e revisá-los na fase extrajudicial e, em duplicidade, quando contemplou novamente sua 
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elaboração e revisão na fase judicial das impugnações. Por isso, este Juízo discordou da 
estimativa de horas apresentada para essa tarefa.  
 
O anexo de fls. 98.170, no qual o AJ PWC apresenta sua nova área de atuação, é inaceitável. Ou 
o AJ aceita a remuneração fixada realizando as tarefas que constam da coluna "Comentários a 
respeito da estimativa original da PWC" do citado anexo, ou sua substituição será determinada. 
 
Determino, então, a intimação do AJ PWC para, em 24 horas, dizer se aceita exercer o munus 
sem qualquer redução do escopo de trabalho e redesigno a assinatura do termo de ratificação do 
compromisso pelos dois AJs para o dia 25/10/2016, às 16hs. 
 
Dê-se ciência a todos. Ciência pessoal ao Ministério Público. Publique-se. 
 
 
3) Da mediação com a ANATEL 
 
Fls. 96.689/96.695 - Designo audiência para o dia 16/11/2016, às 15h, para definição das 
questões atinentes ao procedimento de mediação entre as requerentes, a Anatel e a Advocacia 
Geral da União, conforme decisão de fls. 95.842/95.846. Intimem-se as requerentes, a Anatel, a 
Advocacia Geral da União, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e o Administrador 
Judicial. 
 
Cumpra-se.  
 

Rio de Janeiro, 24/10/2016. 
 
 

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Fernando Cesar Ferreira Viana 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4NAC.3EK2.TPMU.RAFI 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 

Øþ 
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Fls.  
Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001 

Processo Eletrônico 
  
 
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial   
  
Autor: OI S.A. 
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A. 
Autor: OI MÓVEL S.A. 
Autor: COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A. 
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. 
Autor: OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. 
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL 
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 
Administrador Judicial: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD 
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION 
Interessado: GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A. 
Interessado: PRICEWATERHOUSE COOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL 
Representante Legal: JOSE MAURO FERNANDES BRAGA JÚNIOR 
Interessado: GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS 
Interessado: PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA 
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAÇÃO LTDA 
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO 
Interessado: JEAN LEON MARCEL GRONEWEGEN 
Interessado: THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Fernando Cesar Ferreira Viana 

 
Em 23/02/2018 

 
 
 

Decisão               
 
 
1- Fls. 249.570/249.579 (Pet. OI): Oficiem-se aos órgãos mencionados informando que os 
termos das decisões de fls. 89.330/89.336 e 89.496/89.525, que dispensaram as recuperandas da 
apresentação das negativas fiscais para o exercício de suas atividades e participações em 
licitações com o Poder Público, ainda estão em vigor, devendo o expediente seguir com as 
respectivas cópias das decisões, bem como com cópia de fls. 98.172/98.175, que explicitou o seu 
alcance. Recolhidas as custas, cumpra-se. 
 
 
2- 256.195/256.196 (Ofício 4ª Vara do Trabalho da 1ª Região): O crédito informado  está 
sujeito ao regime da recuperação judicial, uma vez que o ingresso da referida ação que culminou 
com sua constituição precede ao início da R.J., essa datada do dia 20/06/2016. Com efeito, não 
procede a solicitação de penhora no rosto dos autos, devendo o referido crédito ser habilitado na 
forma do art. 9º da Lei 11.101/2005, sob pena de quebra do pars conditio creditorium. Deixo de 
acolher a ressalva feita pelo MP no item 12 do parecer Ministerial de fls. 268.262/268.269, uma 
vez que o crédito já é líquido e certo, devendo assim ser devidamente habilitado. Oficie-se, 

277848

Proposta DOC. HABILITAÇÃO 02 (0687042)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 329



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório da 7ª Vara Empresarial  
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185   e-mail: 
cap07vemp@tjrj.jus.br  
 
 

110                                                                        FERNANDOVIANA                                                                                      

informando.  
 
 
3- Fls. 256.209/256.214; 256.362/256.367; 256.775/259.015; 259.036/ 259.050; 
259.071/259.081; 259.187/259.558; 259.564/259.611; 259.630/259.777; 259.830/259.855; 
259.889/260.277; 260.281/260.494; 260.498/261.238; 261.275/261.368; 261.370/261.403; 
261.416/261.261.505; 261.510//261.966; 261.983/261.986; 261.987/2612.051; 262.053/262.062; 
262.100/262.262.126; 262.216/263.555; 263.749/263.759; 264.019/264.023; 264.038/264.045; 
264.074/264/264.298; 264.332/264.422; 264.435/264.443; 267.067/267.091; 267.142/267.208; 
267.659/267.668; 270.136/270.141; 275.194/275.203.:  De acordo com os termos da decisão de 
fls. 199.000/199.001, deixo de receber todas as habilitações e impugnações apresentadas de 
forma intempestiva e diretamente nos autos da presente recuperação judicial. Com efeito, cumpra 
o cartório os exatos termos do comando ali proferido. 
 
 
4- Fls. 256.216/256.227 (pet. Phoenix Tower Participações S. A): Digam as devedoras e 
Administrador Judicial. 
 
 
5- Fls. 259.016/259.035; 259.082/259.186; 259.559/259.563; 259.856/259.888; 
260.278/260.280; 261.239/261.274; 261.506/261.509; Indefiro, mediante os termos contidos nos 
itens XVIII e XIX da decisão que concedeu o processamento da recuperação.  
 
 
6- Fls. 259.067/259.070 (Ofício 5ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre-RS): Levando 
em conta que a fase administrativa de inscrição dos créditos há muito já se esgotou, e que não é 
possível promover esta ex-ofício, haja vista que isto daria tratamento diferenciado a determinado 
credores, em evidente quebra da pars condititio creditorium, indefiro o pedido. Oficie-se 
informando. 
 
 
7- Fls. 259.612/259.621 (pet. Adriana Montes): Digam as devedoras. 
 
 
8- Fls. 259.622/ 259.629: Ciente da mediação e do acordo realizados. 
 
 
9- Fls. 259.778/259.780 (Pet. Jean Guilherme): Promova a devida habilitação de crédito nos 
termos dos art. 9º e ss. da Lei 11.101/2005, em apartado como determinado na decisão de fls. 
199.000/199.001. 
 
 
10- Fls. 259.781/259.829 (Pet. Petrobrás): Diante da realização da AGC, o pedido perdeu seu 
objeto. Aguarde-se alguma eventual impugnação ao ato para fins de verificação.  
 
 
11- Fls. 261.404/261.415 (Pet. Edecio Wagner): Verifique o cartório se há incidente de 
habilitação autuado em apenso, oportunidade em que deverão ser anexados os documentos 
apresentados. 
 
 
12- Fls. 263.758/263.822 (Pet. Companhia Energética do Maranhão): Por ora mantenho a 
decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se eventual pedido de informações. 
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13- Fls. 263.823/263.893 (Pet. Centrais Elétricas do Pará): Por ora mantenho a decisão 
agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se eventual pedido de informações. 
 
 
14- Fls. 264.093/264.298 (pet BRATEL): Ciente da interposição do agravo de instrumento. 
Considerando que a interlocutória desafiada pelo recurso em tela, ao menos no plano da 
motivação e fundamentação, está em consonância com a exigência inscrita no inciso IX do art. 93 
da Constituição Federal, esclareço que a decisão agravada está mantida por este juízo. 
Aguarde-se eventual pedido de informações. 
 
 
15- Fls. 264.299/264.331 (Pet. Capricorn Capital Ltd): Sobre a questão em foco, já se encontra 
nos autos eloquente parecer Ministerial de fls.  268.262/268.269. Determino a intimação, com 
urgência, do Administrador Judicial para manifestação. Após, conclusos. 
 
 
16- Fls. 264.578/266.537 (Associação dos Investidores Minoritários): Sobre os fatos narrados, 
digam as devedoras. 
 
 
17- Fls. 266.631/266.681 (Pet. Telenge): Diga o administrador judicial.  
 
 
18- Fls. 266.682/266.685 (Pet. Netcracher Technology): Diga o administrador Judicial. 
 
 
19- Fls. 268.102/268.135 (Pet. Administrador Judicial): Ciente do RMA referente ao mês de 
dezembro de 2017. Dê-se ciência de sua apresentação aos interessados. 
 
 
20- Fls. 270.859/270.888 (Pet. OI.): I- intimem-se os credores indicados, na forma requerida;  II- 
nada a prover diante do contido nos itens 2 e 4 da presente decisão; III- assiste razão às 
devedoras, uma vez que o pagamento deverá observar a forma escolhida dentre as opções 
ensejadas no Plano de Recuperação homologado; IV- informem as próprias devedoras a perda de 
interesse à Câmara de mediação.  
 
 
21- Fls. 274.010/274.082 (Pet. Sky Serviços de Banda Larga Ltda): Digam as devedoras. 
 
 
22- Fls. 274.723/274.724 (Ofício Auditoria da 9ª CJM): Oficie-se informando que a decisão de 
fls. 98.172/98.175, que dispensou as empresas aqui em recuperação judicial, a participarem de 
processo de licitação com o Poder Público, independentemente da apresentação das negativas 
fiscais e de distribuição de feitos falimentares e de recuperação judicial, ainda está em vigor, 
ressalvando, porém, a necessidade de as recuperandas atenderem a todos os demais requisitos 
legais exigidos no Edital de Licitação publicado. 
 
 
23- Fls. 275.127/275.131 (Pet. OI): Diga o Administrador Judicial. 
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Por fim, voltem os autos imediatamente conclusos para apreciação das demais questões, inclusive 
os diversos embargos de declaração interpostos.  
 

Rio de Janeiro, 25/02/2018. 
 
 

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Fernando Cesar Ferreira Viana 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4ISQ.8T41.NQTR.KVJV 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXTRATO DE ACORDO

Espécie: Acordo de Melhoria de Desempenho - AMD. Objeto: Melhoria do desempenho institucional e operacional do prestador de ser-
viços.

PRESTADOR DE SERVIÇOS UF PROCESSO Nº VA L O R D ATA VIGÊNCIA
FOZ DE LIMEIRA S.A SP 80000.017685/2008-28 s/ônus financ. 0 1 / 0 7 / 2 0 11 31/12/2015

ESPÉCIE: 1o- Termo Aditivo ao Contrato no- 060/2010; CONTRA-
TANTE: CBTU/STU-REC; CONTRATADA: Multicon Engenharia
Ltda; RESUMO DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência
contratual; DO PRAZO: 120 (cento e vinte dias), a partir do seu
vencimento; DATA DE ASSINATURA: 20/05/2011; NOME E CAR-
GO DOS SIGNATÁRIOS: Pela contratante: Dr. Ricardo Esberard de
Albuquerque Beltrão - Superintendente e Dr. José Renato Freire de
Lira - Gerente Regional I de Administração e Finanças; Pela con-
tratada: Sr. Marcelo Maranhão Petribú - Representante legal.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 2 1 - G O L I C / 2 0 11 / C B T U / S T U - R E C

OBJETO: Aquisição de Materiais para Construção Civil. Comuni-
camos a todos os interessados, que o objeto do Pregão em epígrafe,
foi Homologado pelo Superintendente de Trens Urbanos do Recife, a
Empresa: MARF MAT.CONSTRUÇÃO LTDA, para o Lote 1 (único)
no valor total de R$ 55.470,00 (Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos
e Setenta Reais).

SÉRGIO ROBERTO SOARES PEREIRA
Pregoeiro

AVISO DE INEXIGIBILIDADE No- 2 / G O L I C / 2 0 11

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Reci-
fe/STU/REC, torna público a AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO
LINEAR PARA APLICAÇÃO NA MÁQUINAS NIVELADORA
MOD 08-16, junto a empresa PLASSER DO BRASIL COM.IND.E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 42284562/00001-54, no valor to-
tal de R$ 7.050,00 (Sete Mil e Cinquenta Reais), nos termos do
Artigo 25 Inciso I da lei 8666/93 e parecer jurídico desta STU/REC.
Aprovação: José Renato Freire de Lira, Gerente Regional de Ad-
ministração e Finanças com ratificação do Superintendente de Trens
Urbanos do Recife Ricardo Esberard Beltrão nos termos do artigo 26
da citada lei.

VIRGÍNIA BARBOSA ALEIXO
Presidente da CPL

EMPRESA DE TRENS URBANOS
DE PORTO ALEGRE S.A

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 153/2011

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TREN-
SURB, Sociedade de Economia Mista, vinculada ao Ministério das
Cidades, torna público que receberá as propostas para a licitação
supra mencionada, que tem por objeto a Prestação de Serviços de
Engenharia para a Construção das Estações do sistema Automatizado
de Transporte de Passageiros Aeromóvel, para a interligação da Es-
tação Aeroorto, da linha 1 do sistema TRENSURB com o novo
terminal de passageiros do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre,
demais especificações constante no Edital e seus Anexos, na mo-
dalidade Concorrência do tipo Menor Preço. As propostas serão re-
cebidas no dia 04/08/2011, às 10:00 horas, no Auditório da Trensurb,
sito à Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985, Porto Alegre/RS. O edital
poderá ser obtido no site www.trensurb.gov.br. Processo Adminis-
trativo: 1777/2011.

Porto Alegre, 1o- de julho de 2011.
JOSIANE HENSEL DO CANTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 1 4 1 / 2 0 11

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TREN-
SURB, torna público para fins de conhecimento dos interessados, a
RETIFICAÇÃO, do objeto da licitação em epígrafe, veiculado na
data de 21.06.2011, página 111 da seção 3 do Diário Oficial da
União, que trata da Permissão de Uso de Lojas Situadas nas Estações
da TRENSURB. As alterações estão disponíveis no edital no sítio
www.trensurb.gov.br, link Licitações ou com a Comissão Permanente
de Licitação, situada na Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985, Porto
Alegre/RS. Processo: 1678/2011.

Porto Alegre, 1o- de julho de 2011.
JOSIANE HENSEL DO CANTO

Presidente da COPEL

Ministério das Comunicações
.

SECRETARIA EXECUTIVA
CONSELHO GESTOR DO FUNDO PARA
O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

DAS TELECOMUNICAÇÕES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
MC FUNTTEL 001/2007
Processo no 53000.069602/2007-22-MC. CONCEDENTE: A União,
por intermédio do Ministério das Comunicações - Conselho Gestor
Funttel, CNPJ/MF no 00.394.437.0003-19. CONVENENTE: Funda-
ção CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomu-
nicações, CNPJ/MF no 02.641.663/0001-10. Objeto: substituição do
Anexo I - Documento de Projeto, do Parágrafo Primeiro, da Cláusula
Primeira, do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio original, que trata
do Projeto Serviços Multiplataforma de TV Interativa. Desmembra-
mento da 5ª Parcela prevista no Parágrafo Primeiro, do Segundo
Termo Aditivo, nas seguintes Parcelas: 5ª Parcela no valor de R$
4.148.131,79 (quatro milhões, cento e quarenta e oito mil e cento e
trinta e um reais e setenta e nove centavos); e 6ª Parcela no valor de
R$ 1.451.868,21 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil,
oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos). Alteração do
prazo de execução previsto no Parágrafo Quarto do Primeiro Termo
Aditivo ao Convênio original prorrogando sua vigência até 31 de
dezembro de 2011. Convalidar o termo do Convênio n° 001/2007,
bem como seu primeiro e segundo termo aditivo, passando a constar
como concedente o Conselho Gestor do Funttel. Prazo de vigência:
31/12/2011. Data da Assinatura: 17/06/2011. Assinam Maximiliano
Salvadori Martinhão, Presidente do Conselho Gestor do Funttel, CPF
158.543.988-69 e Hélio Marcos Machado Graciosa, Presidente da
Fundação CPqD, CPF 239.045.427-53.

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 2 1 / 2 0 11

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
53000.022822/2011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pes-
soa juridica para o fornecimento de água mineral natura, não ga-

seificada, acondicionadas em embalagens de 20 litros, com lacre de
segurança, para abastecimento dos diversos órgãos do Ministério das
Comunicações. O fornecimento mensal está estimado em 1.700 (um
mil setecentos) garrafões de vinte litros mensais, totalizando anual em
20.00 (vinte mil, quatrocentos) garrafões.

ORLANDO FLORES DE MIRANDA
Pregoeiro

(SIDEC - 01/07/2011) 410003-00001-2011NE800020

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 4/2011-SCL/ANEELL (Pro-
cesso nº 48500.004901/2010-46) da ANEEL. Processo nº
53500.006643/2011. Objeto: aquisição de 20 cadeiras giratórias es-
paldar alto e braços. Favorecido: SC & M Comercial Ltda - ME.
Valor total: R$ 7.000,00. Amparo. legal: Dec. nº 3.931/01, art. 8º;
Portaria nº 695 da Anatel, de 29/06/2007. Aprovação: Gerente-Geral
de Administração, Ato nº 4.492, de 27/6/2011.

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO
PBOA/SPB No- 9 1 / 2 0 11 - A N AT E L

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e TE-
LEMAR NORTE LESTE S.A. OBJETO: Alteração Quinquenal do
Contrato de Concessão para a prestação do Serviço Telefônico Fixo
Comutado - STFC, na modalidade Local, prevista na Cláusula 3.2,
para o estabelecimento de novos condicionantes, novas metas para
universalização e para qualidade. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Fe-
deral nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomu-
nicações - LGT). SIGNATÁRIOS: Pela Anatel: RONALDO MOTA
SARDENBERG - Presidente e JOÃO BATISTA DE REZENDE -
Conselheiro. Pela Telemar Norte Leste S.A.: JOÃO DE DEUS PI-
NHEIRO DE MACEDO - Diretor de Planejamento Executivo e PAU-
LO TODESCAN LESSA MATTOS - Diretor de Regulamentação e
como TESTEMUNHAS: CRISTIAN CHARLES MARLOW e JOSÉ
ROBERTO PEREIRA NEDER.

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO
PBOA/SPB Nº 125/2011-ANATEL

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e TE-
LEMAR NORTE LESTE S.A. OBJETO: Alteração Quinquenal do
Contrato de Concessão para a prestação do Serviço Telefônico Fixo
Comutado - STFC, na modalidade Longa Distância Nacional - LDN,
prevista na Cláusula 3.2, para o estabelecimento de novos condi-
cionantes, novas metas para universalização e para qualidade. FUN-
DAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 9.472, de 16 de julho de 1997
(Lei Geral de Telecomunicações - LGT). SIGNATÁRIOS: Pela Ana-
tel: RONALDO MOTA SARDENBERG - Presidente e JOÃO BA-
TISTA DE REZENDE - Conselheiro. Pela Telemar Norte Leste S.A.:
JOÃO DE DEUS PINHEIRO DE MACEDO - Diretor de Plane-
jamento Executivo e PAULO TODESCAN LESSA MATTOS - Di-
retor de Regulamentação e como TESTEMUNHAS: CRISTIAN
CHARLES MARLOW e JOSÉ ROBERTO PEREIRA NEDER.

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO
PBOA/SPB Nº 93/2011-ANATEL

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e
COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN-
TRAL - CTBC TELECOM. OBJETO: Alteração Quinquenal do Con-
trato de Concessão para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Co-
mutado -STFC, na modalidade Local, prevista na Cláusula 3.2, para o
estabelecimento de novos condicionantes, novas metas para univer-
salização e para qualidade. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº
9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações -
LGT). SIGNATÁRIOS: Pela Anatel: RONALDO MOTA SARDEN-
BERG - Presidente e JOÃO BATISTA DE REZENDE - Conselheiro.
Pela Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC
TELECOM: EMERSON MARTINS COSTA - Procurador e como
TESTEMUNHAS: CRISTIAN CHARLES MARLOW e JOSÉ RO-
BERTO PEREIRA NEDER.

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO
PBOA/SPB Nº 127/2011-ANATEL

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e
COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN-
TRAL - CTBC TELECOM. OBJETO: Alteração Quinquenal do Con-
trato de Concessão para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Co-
mutado - STFC, na modalidade Longa Distância Nacional - LDN,
prevista na Cláusula 3.2, para o estabelecimento de novos condi-
cionantes, novas metas para universalização e para qualidade. FUN-
DAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 9.472, de 16 de julho de 1997
(Lei Geral de Telecomunicações - LGT). SIGNATÁRIOS: Pela Ana-
tel: RONALDO MOTA SARDENBERG - Presidente e JOÃO BA-
TISTA DE REZENDE - Conselheiro. Pela Companhia de Teleco-
municações do Brasil Central - CTBC TELECOM: EMERSON
MARTINS COSTA - Procurador e como TESTEMUNHAS: CRIS-
TIAN CHARLES MARLOW e JOSÉ ROBERTO PEREIRA NE-
DER.

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO
PBOA/SPB Nº 109/2011-ANATEL

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e BRA-
SIL TELECOM S.A. OBJETO: Alteração Quinquenal do Contrato de
Concessão para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado -
STFC, na modalidade Local, prevista na Cláusula 3.2, para o es-
tabelecimento de novos condicionantes, novas metas para univer-
salização e para qualidade. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº
9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações -
LGT). SIGNATÁRIOS: Pela Anatel: RONALDO MOTA SARDEN-
BERG - Presidente e JOÃO BATISTA DE REZENDE - Conselheiro.
Pela Brasil Telecom S.A.: JOÃO DE DEUS PINHEIRO DE MA-
CEDO - Diretor de Planejamento Executivo e PAULO TODESCAN
LESSA MATTOS - Diretor de Regulamentação e como TESTE-
MUNHAS: CRISTIAN CHARLES MARLOW e JOSÉ ROBERTO
PEREIRA NEDER.

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO
PBOA/SPB Nº 143/2011-ANATEL

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e BRA-
SIL TELECOM S.A. OBJETO: Alteração Quinquenal do Contrato de
Concessão para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado -
STFC, na modalidade Longa Distância Nacional - LDN, prevista na
Cláusula 3.2, para o estabelecimento de novos condicionantes, novas
metas para universalização e para qualidade. FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei Federal nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de
Telecomunicações - LGT). SIGNATÁRIOS: Pela Anatel: RONALDO
MOTA SARDENBERG - Presidente e JOÃO BATISTA DE RE-
ZENDE - Conselheiro. Pela Brasil Telecom S.A.: JOÃO DE DEUS
PINHEIRO DE MACEDO - Diretor de Planejamento Executivo e
PAULO TODESCAN LESSA MATTOS - Diretor de Regulamentação
e como TESTEMUNHAS: CRISTIAN CHARLES MARLOW e JO-
SÉ ROBERTO PEREIRA NEDER.

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO
PBOA/SPB Nº 110/2011-ANATEL

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e SER-
COMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES. OBJETO: Alteração Quin-
quenal do Contrato de Concessão para a prestação do Serviço Te-
lefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade Local, prevista na
Cláusula 3.2, para o estabelecimento de novos condicionantes, novas
metas para universalização e para qualidade. FUNDAMENTO LE-
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Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização

INSCRIÇÃO
MUNICIPAL

DATA DA
INSCRIÇÃO

0.038.534-4 02/01/1983

 Coordenadoria do ISS e Taxas  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 

NOME OU NOME EMPRESARIAL TELEMAR NORTE LESTE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

NOME FANTASIA OI

CPF OU CNPJ 33.000.118/0001-79

ATIVIDADES ECONÔMICAS 256056 - TELEFONIA, SERVICOS DE    

RESTRIÇÕES VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA 
SIMPLES ESCRITORIO 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS 1

GERÊNCIA REGIONAL DE
LICENCIMENTO E FISCALIZAÇÃO

1

ENDEREÇO COMPLETO RUA LAVRADIO, 71, SAL 201801 RUA LAVRADIO 71 RA 02 CENTRO RJ CENTRO
20230-070

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/09/2016
 

 

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia 02/03/2020 às 08:57.
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Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Situação cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

81.680.469 04/04/1978

CNPJ/CPF

Regime de apuração

Título do estabelecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Unidade Operacional

Tipo de unidade do estabelecimento

10/05/2001

Endereço do estabelecimento

Nome empresarial

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Sociedade Anônima Fechada

Data da concessão da inscrição

Natureza Jurídica

Data da situação cadastral

Inscrição Estadual

Habilitada

33.000.118/0001-79

RUA DO LAVRADIO, 071 2º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ 20.230-070

61.10-8/01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC

Atividades econômicas (CNAE)
Principal

Secundárias
42.21-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
46.52-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
COMUNICAÇÃO
52.11-7/99 - DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 02/03/2020 11:53:52.

Código de autenticidade: 81680469043234528.

AFE 03 - Auditoria-Fiscal Especializada de Energia
Elétrica e Telecom

Unidade de fiscalização

Observação

Regime normal desde 04/04/1978. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.

AFE 03 - Auditoria-Fiscal Especializada de Energia Elétrica e
Telecom

Unidade de cadastro

Proposta DOC. HABILITAÇÃO 09 (0687092)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 341



'li/cio 
15~- Notas 
Fernanda de Freitas leitão 

Li vro na 4043 

Fls 

Ato n" 070 

183.20 19 

P R O C U R A ç Ã O, bastante que faz, 

na forma abaixo: 

Aos 20 (\'intc) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), neste 15° 

Ofic io de Notas da Capital do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua do Ouvidor, nO 89, 

Centro, perante mim, Fláv ia Jochem Ribe iro Calazans Baroni , Tabeliã Subst ituta, Matrícula nO 

94/9586, do Cartório do 15° Ofício de Notas, na Rua do Ouvidor, nO 89, Tabe/ü7 Fernanda de 

Freitas Leirao, compareceu como OUTORGANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A, "em 

recuperação Judicia l", sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ , na Rua do Lavradio 

71 - 2° andar - Centro, Rio de Jane iro/RJ, CEP: 22.230-070, inscrita no CN P] sob o nO 

33.000. I [8/000 I -79, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Socia l, por 

seus Diretores, JOSÉ CLAUDIO MOREIRA GONÇALVES, brasi leiro, so lteiro, maior, 

Di retor Operação de Rede - matrícula 386 17, portador da carteira de identidade n.O 068859297, 

expedida pe la IFP/RJ , e inscrito no CPF/MF sob O n.' 009.469.547-47 e CAM ILLE LOVO 

FARIA, brasileira, filiação: Leonel Faria Junior e Elzi ra Loyo Faria, engenhei ra, casada, 

portadora da carte ira de identidade do IFP/RJ n° 08046038-9, de 21/1211998 e inscrita no CPF 

sob o n° 0 [6.748. [37-[ 6, ambos com endereço comercial nesta Cidade, na Rua Hum berto de 

Campos nO 425, 8° andar, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ. Identifi cado (s) confonne os 

documentos apresentados cujas xerocópias, ficam arquivadas nesta Serventia, devendo da 

presente se r enviado nota ao 5° Olicio de Distribuição, e pe la ronna so lene do presente 

instrumento público nomeia e constitu i seus bastante (s) procurador (cs): I) BERNARDO 

KOS WINIK, brasil eiro, divorc iado, Ad ministrador - Matrícula 3 12060, portador da carteira 

de identidade nO [5 .93 1.845-2, expedida pe la SSP/S P em 10/07/200 1, inscrito no CPF/ME sob 

o nO 105. 11 2.858-76, com endereço eletrônico: bemardo.wi nik@oi.net.br; 2) ADRJANA 

CO TINHO VIALI, brasileira, casada, Administradora de Empresas - Matricu la 058521 , 

portadora da ca rteira de identidade nO 22.937.380-X, expedida pela SSP/SP em 05107/20 16, 

inscrita no CPFIME sob o nO 114.95 1.458-24, com ende reço eletrôni co: adriana.via li@oi.net.br; 

3) IDEVAL APARECIDO RESPO MUNHOZ, brasileiro, casado, Engenheiro - Matricula 

410978, portador da carteira de identidade nO 76.851. 78, expedida pela SSP/S P, e inscrito no 

CPF/ME sob O nO 008.932.538-98, com endereço eletrônico: ideval.munhoz@oi.nel.br; 4) 

FERl~ANDA DE MAGALI·IAES QUEIROZ, brasil ei ra, casada, Engenheira Química -

Matrícula 65976, portadora da carteira de identidade nO M6.863.289, expedida pela SSP/MG 

em 25/0511990, inscrita no CPF/ME sob o nO 00 1.497.036-86, com endereço eletrônico: 

rcrnanda.gueiroZ@oi.net.br; 5) FERNANDO DE SÁ E SILVA, brasil eiro, casado, Engenheiro 

- Matrícula 82701 , portador da carte ira de identidade nO 27.23 1.659-3, expedida pela SSP/SP, 

Rua do Ouvidor, 89 · Centro - CEP 20040·030 - Tel.: 55 21 3233-2600 - Av. das Américas, 500 - 81. 11 - Lj 106 • Oowntown - 8arra da Tijuca 
l eI.: 55 21 ]154·7161 - CEP: 22640·100 - Rio de Janeiro - RJ - 8rasil- E·mai!: faleconosco@cartorio15.com.br· www.cartorio15.com.br 
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insc rito no CPF/ME sob o nO 267.600.508-19, com endereço eletrônico: 

fernando.desa@oLnet.br: 6) CLAUDIA BRAGA MONTEIRO, brasileira, casada, Advogada 

- Matrícula 340506, portadora da carteira de identidade nO 94071 , exped ida pela OA BIRJ em 

15/03/2009, inscrita no CPF/ME sob o nO 747.163.537-49, com endereço eletrônico: 

claudia.monteiro@oi.net.br; 7) KELLI VERUSCA DA COSTA RIBEIRO MATTOS 

FLÔRES, brasi leira, casada, Engenhe ira Eletricista - Matrícula 04 1447, portadora da carte ira 

de identidade nO 3557920, exped ida pela SSP/OF em 05/ 12120 13, inscrita no CPF/ME sob o nO 

671.120.802-15, com endereço eletrônico: kelli.ribciro@oi.net.br; 8) BRUNO RUDOLFO 

ENGELHARDT, brasile iro, casado, Enge nheiro Eletrôn ico - Matrícula 20243, portador da 

carte ira de identidade nO 415 1045, exped ida pe la SSPIPE em 20/09/ 1993, inscrito no CPF/ME 

sob o nO 896.995.054-00, com endereço eletrônico: brunore@oi.neLbr; 9) CARLOS 

ALBERTO DA COSTA BARBOSA, bras ilei ro, casado, Econom ista - Matrícula 395549, 

portador da carte ira de identidade nO 304 1967, exped ida pela SSPIDF em 21/01/2009, inscrito 

no CPF/ME sob o nO 208.353.021-72, com endereço eletrônico: carlos.costa.barbosa(â)oi.neLbr; 

10) JEAN S ILVA, brasi leiro, casado, Engenheiro de Telecomunicações - Matrícu la 3 10829, 

portador da carteira de identidade nO 11 .42 1.845, exped ida pela SSP/MG em 04/09/1997, 

inscrito no CPF/ME sob o nO 054.873.186-11, com endereço eletrônico: jeansilva@oi.net.br: 

11 ) MARCELO DUARTE PONTES, brasi leiro, so lteiro, pub lic itário, portador da carteira de 

identidade nO 32723608-5, expedida pela SSP/SP em 04/02120 19, inscrito no CPF/ME sob o nO 

276.988.018-70, com endereço eletrônico: marcelo.duartc@oi.neLbr; 12) FREDERICO DE 

ALMEIDA MORAES JUNIOR, bras il eiro, casado, Engenheiro em Telecomunicações -

Matrícu la 17636, portador da carteira de iden tidade nO 2006009187812, expedida pela SSP/CE 

em 08/08/2006, inscrito no CPF/ME sob o nO 022.308.474-30, com endereço eletrônico: 

rrederico@oi.neLbr; 13) MARCO ANTONIO DA SILVA, brasileiro, casado, Engenhe iro, 

portador da carteira de identidade nO 1165576, exped ida pela SSP/SC em 02108/2013, inscrito 

no CPFIME sob o nO 454.550.239-34, com endereço eletrônico: msil va@oi.neLbr; 14) 

NlLSON MIGUEL ESTEVÃO, brasile iro, casado, Economista - Matrícu la 303955, portador 

da carteira de identidade nO 4.252.21 1-2, expedida pela SSP/PR em 08/01 / 1985, inscrito no 

CPFIME sob o nO 689.130.609-49, com endereço eletrônico: ni lsonme@oi .neLbr; 15) JOSÉ 

MARCíLIO PINHEIRO MAGALHÃES, brasi leiro, solte iro, Adm inistrador de Empresas

Matrícu la 252 10, portador da CN H nO 530332907, exped ida pelo DETRAN/CE em 15/12/2014, 

inscrito no CPF/ME sob o nO 833.793.983-49, com endereço eletrônico: 

marci lio.magalhaes@oi.neLbr; 16) JAMIL CALlXTO NETIO, bras ilei ro, solteiro, 

Engenheiro da Computação - Matrícu la 274148, portador da carteira de identidade nO 

38216340, exped ida pela SSP/SP em 29/10120 15, inseri 10 no CPF/ME sob o nO 363 .1 05.488-

24, com endereço eletrônico: jamil.calixto@oi .nct.br; 17) V ALÉRJA GOMES DOS 
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SANTOS. brasileira, divo rciada, Ana lista de Sistemas - Matrícula 272878, portadora da 

carte ira de iden ti dade nO 070677 14-1 , expedida pe lo DETRAN/RJ em 17/02/2003, inscrito no 

CPF/ME sob o nO 957.059.457-87, com endereço eletrônico: va leria.santos@oi.net.br; 18) 

IVANJLDE ROSA BEZERRA, brasi leira, casada, Administradora - Matrícul a 27340, 

portadora da ca rteira de identidade nO 83730797-0, expedida pela SS P/MA em 02/ 12/1998, 

inscrita no CPF/ME sob o nO 449. 170.403 -1 0, com endereço eletrônico: ivanildeb@oi.nct.br; 

19) ALAN DE MAC EDO SILVA, brasi leiro, casado, Contador - Matrícula 33 1244, portador 

da carteira de identidade n° 1.491.820, expedida pe la SSP/PB em 19/07/ 1989, inscrito no 

CPF/ME sob o nO 789.050.444·68, com endereço eletrônico: alan.macedo@o i. net.br; 20) 

MÁRIO LÚCIO DA SILVEIRA BlCALHO, bras ile iro, casado, Engenheiro Eletric ista -

Matríc ul a nO 321170, portador da carteira de identidade nO M· 388.690, ex pedida pela SSP/MG 

em 11 103/ 1985 , inscrito no CPFIME sob O nO 232.528.396-87, com endereço eletrônico: 

mario .bicalho@oi.nel. br; 2 1) JOAZ SOARES CASTRO JU NIOR, brasileiro, casado, 

Engenhei ro Eletricista - Matrícula 270093, portador da carteira de ident idade nO 00438395363, 

expedida em 2 1/ 11/1998, inscrito no CPF/ME sob o nO 694.545.74 1-9 1, com endereço 

eletrôn ico: joaz.junior@oi.net.br; 22) LUIS CLAUDIO PEREIRA DERBLY, brasi leiro, 

casado, Adm inistrador- Matrícu la 153901 , portador da carteira de identidade nO 06.387.089-3, 

expedida pe lo DETRAN/RJ em 15/04/2005, inscrito no CPFIME sob o n' 923.433.25 7-15 , com 

endereço eletrônico: lui s.derbly@oi.neLbr; 23) VJVIAN DE SOUZA DUARTE 

FIORENTINI, brasile ira, casada, Contadora - Matrícu la 30182 1, portadora da carte ira de 

identidade nO 2847263, ex pedida pela SSP/DF em 22/09/2006, inscrita no C PF/ME sob o nO 

880.640.501 -20, com endereço eletrônico: vivian.duarte@oi.net.br; 24) DA VI DE OLIVEIRA 

BEHTUCCI , brasilei ro, solte iro, Engenheiro - Mat rícula 022839, portador da carteira de 

ident idade nO 16 14662, ex ped ida pela SS P/DF em 0610711993, inscrito no CPFIME sob o nO 

872.857.1 11-87, com endereço eletrônico: dav ib@oi.ncl.br; 25) PAULO SERGIO ALVES 

DE MORAES, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrônico - Matrícula 11 3845, portador da 

carte ira de identidade nO 1706 1796·8, expedida pela SSP/SP em 02/01 / 1991 , inscri to no 

CPFIME sob o nO 097.323 .788-08, com endereço eletrônico: ps@o i. neLbr; 26) FREDERICO 

RODRIGUES MOREIRA, bras ileiro, solte iro, Engenheiro de Telecomun icações ~ Matricul a 

193387, portador d,1 carte ira de identi dade nO 12398545-9, exped ida pe lo DETRAN/RJ em 

23/ 1112006, inscrito no CPF/ME sob o na 053.492.537-5 1, com endereço eletrônico: 

freder ico.moreira@oi.net.br; 27) REJANE TAVARES DA SILVA, brasilei ra, casada, 

Administradora - Matrícu la 025068, portador da carteira de identidade nO 1.554.244, expedida 

pela SSP/DF em 1010912014, inscrito no CPF/ME sob o nO 788.54 1.301-25, com endereço 

eletrônico: rejane.si lva(â)o i.net.br; 28) FERNANDO LOPES PINHEIRO, brasile iro, casado, 

Enge nheiro de Te lecomun icações - Matrícula 403637, portador da ca rteira de identidade nO 
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07284336-0, expedida pelo Delran/RJ em 23/10120 12, inscrito no CPF/ME sob o nO 

887.368.657-53, com endereço eletrônico: remando.pinheiro@oLneLbr; 29) MARCELO 

APARECIDO DOS SANTOS, brasileiro, casado, Engenhe iro Eletricista - Matrícula 015144, 

portador da carteira de identidade nO M-5889779, expedida pela SSP/MG em 2711212018, 

inscrito no CPF/ME sob o nO 899.736.826-53, com endereço eletrônico: 

marce lo.santosía),o i.net.br; 30) MARCOS WELLlNGTON MARJANO ROCHA, brasileiro, 

casado, Estat ist ico - Matrícula 4 1357 1, portador da carteira de identidade na 1.478.196, 

expedida pela SSP/DF em 2010911991 , in sc rito no CPF/ME sob o nO 610.078.62 1-49, com 

endereço eletrônico: marcos.rochafâ)oi.nct.br; 3 1) NATALIA LUCIA ROCHA FARIAS, 

brasileira, casada, Tecnólogo em Telecomunicações - Matrícu la 299477, portadora da carteira 

de identidade nO 2275739, expedida pela SSP/DF em 0 1/ 11 /20 16, inscrita no CPF/ME sob O nO 

002.472.461 -07, com endereço eletrônico: nala lia .rocha@oi.net. br; 32) PATRICIA KELLY 

SILVA DA COSTA, brasileira, so lteira, Ps icopedagoga - Matrícul a 405518, portadora da 

carteira de identidade nO 34240361-5, expedida pelo DETRAN/RJ em 24/0 1/20 19, inscrita no 

CPFIME sob o nO 6 11 .699.435-00, com endereço eletrônico: patri ciacosta@oi.neLbr; 33) L UIZ 

OTÁVIO DE MOURA MACHADO FLLHO, brasileiro, casado, Bacharel em Direito -

Matrícu la 335912, portador da carteira de identidade nO 10 148057-2, expedida pe lo IFP/RJ em 

13/01 /20 15, insc rito no CPF/ME sob o nO 669.876. 104-44, com endereço eletrônico: 

otavio.machado@oi.net.br; 34) BÁRBARA FORTES SOARES DUTRA MORAES, 

brasi leira, casada, Admin istradora - Matrícula 315307, portadora da carteira de identidade nO 

1.462.480, expedida pela SSP/DF em 10/08/201 6, inscrita no CPF/ME sob o n' 636.263.22 1-

49, com endereço eletrônico: barbara.moraes@oi.net.br; 35) ALESSANDRA ROCHA 

ARAUJO, brasileira, convivente em un ião estáve l, Advogada - Matrícula 301022, portadora da 

carteira de ident idade nO 20.686B, exped ida pela OA B/Se em 27/0212009, inscrita no CPF/ME 

nO 948.186.570-34, com endereço eletrôni co: alessandraa rauj o@oi.net.br; 36) DENISE 

CRISTINA PARANHOS MELCHIADES, brasilei ra, casada, Advogada - Matric ula 300843, 

penadora da caneira de identidade n' 1074280494, expedida pela SJS/RS em 26/07/2002, 

inscrita no CPF/ME sob o nO 963.522.210-68, com endereço eletrônico: 

den ise.paranhos@oi.net.br46); 37) FELIPE GÓES MENEZES, brasileiro, solteiro, 

Admin istrador de Empresas - Matrícula 858492, portador da carteira de identidade nO 

0670350 1-92, expedida pe la SSP/BA em 29/09120 14, inscrito CPF/ME sob o nO 793.351.285-

20, com endereço eletrônico: fel ipc.menezes@oi.nct.br; 38) JACQUELYNE BIA ARAÚJO 

SOUZA, brasileira, casada, Advogada - Matrícula 342759, portadora da carteira de identidade 

n' MG 15.483.262, expedida pela SSP/MG em O I /04120 13, inscrito no CPF/ME sob o n' 

087. 165.546-20, com endereço eletrônico: jacquc lyne .souza@oi.net.br; 39) JOSÉ ROBERTO 

KLEINA, brasi leiro, casado, Advogado - Matrícula 304163, portador da carteira de identidade 
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n° 4.358.138-4, exped ida pela SSP/PR em 03/05/ 1985, insc rito no CPF/ME sob o nO 

598.502.219-68, com endereço eletrônico: kJeina@oi.net.br: 40) TATIANA FERREIRA 

GULLHON, brasileira, solte ira, Advogada - Matrícula 406072, portadora da carte ira de 

identidade nO 157.4 13, expedida pela OAB/RJ em 12/05/2009, inscrita no CPF/ME sob o nO 

104.776.457-1 2, com endereço eletrônico: tatiana.guilhon@oi.neLbr; 41) TEREZA 

ELIZABET H BATISTA MENDONÇA MACHADO, brasileira, casada, Adm inistradora -

Matrícula 25011, portadora da carteira de identidade nO 97026003832, expedida pela SSP/CE 

em 28/07/ 1997, inscrita no CPF/ME sob o nO 426.580.71 3-53, com ende reço eletrônico: 

tereza.elizabcth@oi.nct.br; 42) BRUNA FONTENELES DE MELO, brasilei ra, Casada, 

Advogada - Matrícu la 4 13360, portadora da carte ira de ident idade nO 2663038, expedida pela 

SSP/DF em 09/01 /2008, inscrita no CPFIMEF sob o nO 035.8 17. 101·61, com endereço 

eletrônico: bruna.melo@oi.neLbr; 43) LILIAN RESPLANDES LACERDA, brasileira, 

Solteira, Economista - Ma l'rícul a 02761 1, portadora da carte ira de identidade nO 1999435, 

expedida pela SSP/DF em 15/09/2006, inscrita no CPF/ME sob o nO 874.599.571·00, com 

endereço eletrônico: lilian.lacerda@oi.neLbr; 44) IZADEL CRISTINA DE OLlVElRA 

BOSE, brasileira. Solteira, Secretária Executiva - Matrícula 022927, portadora da carteira de 

identidade nO 837.560, exped ida pela SSP/DF em 09/03/ 1997, inscrita no CPF/MEF sob o nO 

462.827.181·04, com endereço eletrôn ico: ibose@oi.net.br; 45) VITOR DE MELLO 

BRANDÃO, brasile iro. solteiro , Advogado - Matrícu la 405200, portadora da carteira de 

identidade nO 4 1479, expedida pela OAB/DF em 1511 1/20 13, inscri ta no C PF/ME sob o nO 

786.932.255·53, com endereço eletrônico: vilor.brandao@oi.net.br; 46) MlCKELLE 

FABIANE DA ROCHA, bras il eira, casada, Admin istradora - matrícula 320548, portadora da 

carteira de identidade nO 2 129532, expedida pela SSPIDF em 0 1/ 10/1999, inscrita no CPF/ME 

sob o nO 688.647.101 ·59. com endereço eletrônico: michelle.rocha@oi.neLbr; 47) WANDA 

BATISTA OE ALMEIDA NEVES DE SOUZA, brasileira, casada, Engenheira Eletricista· 

Matrícula 16607, portadora da ca rteira de identidade nO MG·5.505.070, expedida pela PC/MG 

em 10/07/2009, inscrita no CPF/ME sob O nO 843.273.836·00, com ende reço eletrônico: 

wa ndab@oi.nel.br; 48) ANDREZA TORRES GOTLERRE LOPES, brasileira, casada, 

Mercadóloga - Matrícula 3 12 159, portadora da CNH nO 05460086744, expedida pelo 

DETRAN/DF em 05/08/20 16, inscrita no CPF/ME sob o n' 086.891.316-20, com endereço 

eletrônico: andreza. lopeslâl,oi. nel.br; 49) DIECO HENRIQ UE DUQUE, bras ileiro, so lteiro, 

Enge nheiro de Telecomunicações - Matrícula 37 1040, portador da carteira de identidade nO 

14.898.065, expedida pela SSP/MG em 05/0912003, inscrito no CPF/ME sob o n' 097.154.646-

02, com ende reço eletrôni co: diego.dugue@oi.ncl.br; 50) LUIZ FERNANDO ARAUJO DE 

MATOS, brasi leiro, so lteiro, Anal ista de Sistemas - Matrícula 340561 , portador da carte ira de 

idemidade n° 2360057, expedida pela SSP/DF em 18/08/200 1, inscrito no CPF/ME sob o nO 
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024.024.491 -52, com endereço eletrônico: luiz.matos@oi.net.br; aos quais confere poderes para 

representarem a Outorgante em Licitações, Pregões e Registros de Preços, inclusive por meios 

eletrôn icos ou tecno logia da informação, esteja a Outorgante partic ipando does) mesmo(s) 

sozin ha ou em cons6rc io(s) (líder ou não) de empresas, perante quaisquer Órgãos da 

Admi nistração Públ ica Direta e/ou Indireta , Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal, 

Concess ionárias, Penn issionárias ou Autorizatárias de Serviços Púb licos, Fundações, 

Autarquias, ou quaisquer outras pessoas de Direito Público, bem como perante Sociedades de 

Econom ia Mista e entes privados, podendo adquirir ed itais, requere r e juntar documentos, 

solicitar, prestar esclarecimentos ou responder consultas de forma verbal ou escrita, receber 

intimações e/ou notificações, proceder a registros, solicitar certidões e/ou esc larec imentos junto 

a Cartórios, Entidades Civis e/ou Banco de Dados, firm ar rec ibos e atas, interpor im pugnações 

c recursos, participar das sessões de habilitação e julgamento da documentação e das propostas, 

c, ainda, manter correspondências em geral com os c lientes, participando, enfim, de processos 

licitatórios e atos re lac ionados, em todas as suas fases; sendo certo que, em atos que criem 

obrigações ou desonerem terceiros de obrigações para com a Outorgante, os Outorgados apenas 

poderão representa-Ia em conjunto com outro Outorgado ou com um Diretor Estatutário da 

Outorgante. Pressupõe-se desde já que os Outorgados representarão a Outorgante sempre em 

conjunto de 02 (dois) quando praticarem atos que criam obrigações ou desoneram terce iros de 

obrigações em relação à Outorgante, tais como: fo rmular propostas c/ou lances, que poderão ser 

verbais ou esc ri tos, des isti r de direitos, negociar e fo rmar propostas comerc iais e declarações. 

Além dos poderes acima outorgados, apenas os 16 primeiros Outorgados, sempre em conjunto 

de 02 (dois), poderão, também, firmar CONTRA TOS E TERMOS ADITIVOS decorrentes de 

licitações e/o u contratos Privados para fornecimento de produtos e serv iços vinculados ao 

porlfólio da Outorgante, incluindo acordos comerciais cujos objetos versem sobre prestação de 

serviços especial izados de telecomunicações, instrumentos contratua is decorrentes de 

Inexigibilidade ou Dispensa de licitação, Instrumento de Confidencia lidade, Instrumento de 

Consórcio dest inado à participação da Outorgante em disputas privadas e em licitações 

instauradas no âmbito da Ad ministração Pública Di reta e/ou Indi reta, Federal, estadual, 

Mu nicipal e ou Distrito federal, das quai s a Outorgante participe, podendo ainda transigir e 

distrata r compromissos, termos e contratos, firmar termos aditivos, anexos, acordos, ajustar 

cláusu las e condições ou ratifica- los. Todos os documentos assinados pelos Outorgados 

constituídos na forma deste inst rumento obedecerão aos limites estabe lec idos no [Estatuto 

SociaVContrato Social) da Outorgante, sendo vedado O seu substabelec imento. Os Outorgados 

ora constituídos devem, durante a consecução do presente mandato, conduzi r seus atos de 

forma ética e em conform idade com os tennos das le is anticorrupção brasi leiras ou de 

quai squer outras aplicáveis sobre o objeto do presente instru mento, em especial o Foreign 
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183.2019 

Corrupl Pracr;ces ACI, - ACI, 15 US.c. §§ 78dd-1 ef seq. - ("FePA") dos Estados Unidos da 

América e a Lei nO 12.846, de 1 o de agosto de 2013, e sua respectiva regulamentacão ("Regras 

Anlicorrupção"), comprometendo-se a abster-se de qualquer at ividade que const itua uma 

violação d<ls disposições das Regras Anticorrupção. a execução deste mandato, os Outorgados 

não estão autorizados pela Outorgante a dar, oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar o 

pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer dinheiro ou qualquer coisa de va lor a qualquer 

autoridade govemamental, consuhores, representantes, parceiros ou quaisquer terceiros, bem 

como assegurar qua lquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, em 

violação às Regras Anticorrupção. Qualquer descumprimento das Regras Anticorrupção por 

qualquer dos Outorgados, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará a resc isão motivada 

imediata do presente mandato com relação àque le Outorgado que as descumpriu, podendo a 

Outorgante tomar as medidas administrati vas e judiciais cabíveis contra os Outorgados que 

descumpram o referido preceito anticornlpção. V ALlDAD E: O presente instrumento de 

procuraç1ío terá va lidade de 1 (um) ano, sendo que o Outorgado que tiver o seu contrato de 

trabalho ou de prestação de serviço resc indido com a Outorgante ou com sua(s) contro ladora(s), 

controlada(s) ou co ligada(s), diretas ou indiretas, confornle o caso, terá o presente mandato 

imediatamente extinto. Este ato revoga e substitui todo e qualquer out ro anteriormente 

outorgado com a mesma finalidade, mesmo que ainda em vigor. (lavrada Sob minuta). Certifico 

que pelo presente ato são devidas custas da Tabela VII , item 11 , letra "b" no va lor de R$254 ,20, 

comunicação para o CENSEC no valor de R$ 12,46, comunicação para o distribu idor no valor 

de R$1 2,46, arquivamento no valor de R$ I 0,74, acrescida da comunicação para a JUCERJA. 

no valor de R$ 12.46 acresc idas dos 20% para o FETJ (Lei nO 32 17/99 de 27.05.99) , no valor de 

RS60,46, acresc idas, de 5% para o FUN DPERJ (Ato 04/2006), no va lor de RS I5, 11 , acrescidas 

de 5% para o FUNPERJ (Lei 11 1/2006), no valor de R$15, 11 , ac rescida de 5% ISS para a Lei 

7128/2015, 110 va lor de RS16, 17 acrescidas de 4% para o FUNARPEN (Lei 628 1/20 12), no 

valor de R$12,09, acrescida de 2% para a PMCMV(Atos gratuitos - Lei Estadual 6370/ 12) no 

valor de RSS ,08, que se rão recolhidos 110 Banco Bradesco S/A, na forma detenninada pela 

Corregedoria Geral de Justiça, acresc ido de distribuição no valo r de RS96,27, que serão 

reco lhidos 110 prazo e na forma da Lei. Certifico que a qualificação do(a)(s) procurador(a)(es) e 

a descrição do objeto do presente mandato foram declarados pelo(a)(s) outorgante(s), o(a)(s) 

qual(is) se rcsponsabiliza(m) civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA 

DESTAS DECLARAÇÕES SER EX IGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS 

A QUEM ESTE INTERESSAR. Eu, Flávia Jochem Ribeiro Calazans Baroni, Tabeliã 

Substi tUIU , lavrei, li o presente ato em voz alta a outorgante, que di spensa a apresentação das 

teslemunhas. e assino. (a.a.) JOSÉ CLAU DIO MOREIRA GONÇALVES - CAM ILLE 

LOYO FARJA. Trasladada, através de sistema de computação, conforme Art. 41, da Lei nO 

Rua do Ouvidor, 89 _ Centro · CEP 20040·030 -Tel.: 55 21 3233-2600 . Av. das Américas, 500 • BI. 11 - lj 106 - Downtown - Barra da Tijuca 
Tel.: 55 21 )154·7161 • CEP: 22640·100· Rio de Janeiro - RJ · Brasil · E·mail: faleconosco@cartorio15.com.br - www.cartorio1 5.com.br 
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 17/04/2020 08:22:21 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
CNPJ: 33.000.118/0001-79 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.000.118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia: OI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Inscrição Estadual: 81680469 Inscrição Municipal: 00385344
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
Capital Social: R$ 17.567.609.121,24 Data de Abertura da Empresa: 26/09/1966
CNAE Primário: 6110-8/01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC
CNAE Secundário 1: 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 2: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 3: 5211-7/99 - DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO

Dados para Contato
CEP: 20.230-070
Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71 - ANDAR 2 - CENTRO
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 93336398
Email:

Dados do Responsável pelo Cadastro
130.891.207-20CPF:

Nome: GUILHERME HASEGAWA RODRIGUES
Carteira de Identidade: 20775680-0 Órgão Expedidor: DIC/RJ
Data de Expedição: 10/03/2017 Data de Nascimento: 23/11/1988
E-mail: guilherme.hasegawa@oi.net.br

Emitido em: 17/04/2020 08:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 009.469.547-47
Nome: JOSE CLAUDIO MOREIRA GONCALVES
Carteira de Identidade: 068859297 Órgão Expedidor: DICRJ
Data de Expedição: 12/08/2008 Data de Nascimento: 15/02/1967
Filiação Materna: MARIA DA GLORIA MOREIRA GONCALVES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 24.210-390
Endereço: AVENIDA BENJAMIN SODRE, 186 - APTO 1102 - BOA VIAGEM
Município / UF: Niterói / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 00000000
Email: ALESSANDRO.ALMEIDA@OI.NET.BR

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 105.112.858-76
Nome: BERNARDO KOS WINIK
Carteira de Identidade: 15931845 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 09/10/2017 Data de Nascimento: 09/10/1967
Filiação Materna: FLORA KOS WINIK
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 05.007-002
Endereço: RUA DR HOMEM DE MELO, 807 - PERDIZES
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (21) 00000000
Email: ALESSANDRO.ALMEIDA@OI.NET.BR

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 116.437.828-78
Nome: RODRIGO MODESTO DE ABREU
Carteira de Identidade: 127543818 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 26/03/2019 Data de Nascimento: 19/04/1969
Filiação Materna: ELTA RODRIGUES MODESTO DE ABREU
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 05.706-290
Endereço: RUA DEPUTADO LAERCIO CORTE, 1200 - AP 31A - PANAMBY
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000
Email: GUILHERME.HASEGAWA@OI.NET.BR

Emitido em: 17/04/2020 08:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: 016.748.137-16
Nome: CAMILLE LOYO FARIA
Carteira de Identidade: 080460389 Órgão Expedidor: IFPRJ
Data de Expedição: 21/12/1998 Data de Nascimento: 19/07/1973
Filiação Materna: ELZIRA LOYO FARIA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 04.521-004
Endereço: RUA CANARIO, 906 - 172 - MOEMA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000
Email: GUILHERME.HASEGAWA@OI.NET.BR

Dados do Sócio/Administrador 5

CPF: 917.413.785-91
Nome: ANTONIO REINALDO RABELO FILHO
Carteira de Identidade: 0505251906 Órgão Expedidor: SSPBA
Data de Expedição: 19/02/2009 Data de Nascimento: 13/12/1975
Filiação Materna: TERESA NEUMA MODESTO RABELO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 22.411-002
Endereço: RUA BARAO DA TORRE, 550 - AP 201 - IPANEMA
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 25237111
Email: GUILHERME.HASEGAWA@OI.NET.BR

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 016.748.137-16
Nome: CAMILLE LOYO FARIA
Carteira de Identidade: 080460389 Órgão Expedidor: IFPRJ
Data de Expedição: 21/12/1998 Data de Nascimento: 19/07/1973
Filiação Materna: ELZIRA LOYO FARIA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 04.521-004
Endereço: RUA CANARIO, 906 - 172 - MOEMA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 00000000
Email: GUILHERME.HASEGAWA@OI.NET.BR

Linhas de Fornecimento

Serviços
612 - Estudos e Projetos de Comunicação de Dados

Emitido em: 17/04/2020 08:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
620 - Estudos e Projetos de Redes de Telecomunicações
2151 - Instalação e Montagem Redes Subterrâneas - Telecomunicações
4251 - Comunicação Telefônica - Locação / Serviço
13935 - Disponibilização de Linha para Comunicação / Transmissão  deDados
21873 - Telefonia Fixa Comutada / Convencional
22365 - Serviços de Telecomunicações

Emitido em: 17/04/2020 08:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.000.118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia: OI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2020

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN
FGTS 17/07/2020
Trabalhista Sem Informação(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Sem Informação

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/03/2017 (*)
Receita Municipal Validade: 13/04/2017 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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

Emitido em: 17/04/2020 08:14 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
NIRE: 333.0015258-0 Protocolo: 00-2019/279934-7 Data do protocolo: 14/05/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2019 SOB O NÚMERO 00003614290 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 3E26AA2D4F4943678E4393BCB0A9126C6FB168F847F6D955F2364C3ACBFD61DA
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.   Pag. 1/61Proposta DOC. HABILITAÇÃO 14 (0687130)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 358



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
NIRE: 333.0015258-0 Protocolo: 00-2019/279934-7 Data do protocolo: 14/05/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2019 SOB O NÚMERO 00003614290 e demais constantes do termo de
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Autenticação: 3E26AA2D4F4943678E4393BCB0A9126C6FB168F847F6D955F2364C3ACBFD61DA
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
NIRE: 333.0015258-0 Protocolo: 00-2019/279934-7 Data do protocolo: 14/05/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2019 SOB O NÚMERO 00003614290 e demais constantes do termo de
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
NIRE: 333.0015258-0 Protocolo: 00-2019/279934-7 Data do protocolo: 14/05/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2019 SOB O NÚMERO 00003614290 e demais constantes do termo de
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
NIRE: 333.0015258-0 Protocolo: 00-2019/279934-7 Data do protocolo: 14/05/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2019 SOB O NÚMERO 00003614290 e demais constantes do termo de
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
NIRE: 333.0015258-0 Protocolo: 00-2019/279934-7 Data do protocolo: 14/05/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2019 SOB O NÚMERO 00003614290 e demais constantes do termo de
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
NIRE: 333.0015258-0 Protocolo: 00-2019/279934-7 Data do protocolo: 14/05/2019
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
NIRE: 333.0015258-0 Protocolo: 00-2019/279934-7 Data do protocolo: 14/05/2019
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.000.118/0001-79
Certidão nº: 9109750/2020
Expedição: 17/04/2020, às 08:25:31
Validade: 13/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
33.000.118/0001-79, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo:
0028200-18.2007.5.01.0002 - TRT 01ª Região * 

0034900-22.1998.5.01.0003 - TRT 01ª Região * 

0000582-95.2012.5.01.0011 - TRT 01ª Região * 

0014100-92.2002.5.01.0015 - TRT 01ª Região * 

0157900-81.2002.5.01.0015 - TRT 01ª Região * 

0001900-81.2001.5.01.0017 - TRT 01ª Região * 

0139100-62.2003.5.01.0017 - TRT 01ª Região * 

0168900-33.1997.5.01.0022 - TRT 01ª Região * 

0101645-79.2016.5.01.0026 - TRT 01ª Região * 

0021900-93.2006.5.01.0028 - TRT 01ª Região * 

0215800-87.1996.5.01.0029 - TRT 01ª Região ** 

0165900-91.2003.5.01.0029 - TRT 01ª Região * 

0172300-53.2005.5.01.0029 - TRT 01ª Região * 

0013100-73.2006.5.01.0029 - TRT 01ª Região * 

0030200-06.2004.5.01.0031 - TRT 01ª Região * 

0010700-46.2007.5.01.0031 - TRT 01ª Região * 

0019900-50.2002.5.01.0032 - TRT 01ª Região * 

0180300-03.2005.5.01.0042 - TRT 01ª Região ** 

0000033-30.2010.5.01.0052 - TRT 01ª Região ** 

0140400-47.2000.5.01.0055 - TRT 01ª Região * 

0000828-90.2011.5.01.0055 - TRT 01ª Região * 

0000867-53.2012.5.01.0055 - TRT 01ª Região * 

0109800-83.2004.5.01.0061 - TRT 01ª Região * 

0044100-87.2009.5.01.0061 - TRT 01ª Região * 

0147000-23.2001.5.01.0064 - TRT 01ª Região * 

0110500-11.2008.5.01.0064 - TRT 01ª Região * 

0077100-69.2009.5.01.0064 - TRT 01ª Região * 

0147700-03.2009.5.01.0069 - TRT 01ª Região 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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0011100-79.2003.5.01.0070 - TRT 01ª Região * 

0185900-24.1996.5.01.0073 - TRT 01ª Região * 

0140900-47.2007.5.01.0224 - TRT 01ª Região * 

0143200-64.2003.5.01.0242 - TRT 01ª Região * 

0403300-69.2001.5.01.0242 - TRT 01ª Região * 

0184300-61.2001.5.01.0244 - TRT 01ª Região * 

0114200-31.2008.5.01.0246 - TRT 01ª Região * 

0035900-20.2002.5.01.0261 - TRT 01ª Região * 

0143900-83.2004.5.01.0281 - TRT 01ª Região * 

0236500-57.2003.5.01.0282 - TRT 01ª Região * 

0038000-09.2008.5.01.0302 - TRT 01ª Região * 

0156900-87.2004.5.01.0302 - TRT 01ª Região ** 

0140000-06.2004.5.01.0342 - TRT 01ª Região * 

0146600-43.2004.5.01.0342 - TRT 01ª Região * 

0251800-39.2004.5.01.0342 - TRT 01ª Região * 

0001261-40.2010.5.01.0343 - TRT 01ª Região * 

0243900-30.2002.5.01.0421 - TRT 01ª Região * 

0105800-76.2001.5.01.0471 - TRT 01ª Região * 

0136400-12.2003.5.01.0471 - TRT 01ª Região * 

0000304-20.2010.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0016000-09.2004.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0063900-51.2005.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0075200-49.2001.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0079800-69.2008.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0083000-26.2004.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0108800-80.2009.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0156800-87.2004.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0173900-26.2002.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0207700-11.2003.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0210700-19.2003.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0225000-83.2003.5.01.0511 - TRT 01ª Região * 

0167700-39.2004.5.01.0541 - TRT 01ª Região * 

0255400-87.2003.5.01.0541 - TRT 01ª Região * 

0000459-65.2012.5.02.0045 - TRT 02ª Região ** 

0101100-76.2002.5.03.0015 - TRT 03ª Região ** 

0073800-37.2005.5.03.0015 - TRT 03ª Região ** 

0102500-15.2003.5.03.0105 - TRT 03ª Região * 

0070900-41.2007.5.03.0135 - TRT 03ª Região * 

0000306-75.2011.5.04.0024 - TRT 04ª Região * 

0261300-79.2001.5.05.0001 - TRT 05ª Região * 

0102200-15.2006.5.05.0001 - TRT 05ª Região * 

0039300-66.2001.5.05.0002 - TRT 05ª Região * 
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0021600-43.2002.5.05.0002 - TRT 05ª Região * 

0176500-47.2003.5.05.0002 - TRT 05ª Região * 

0018000-09.2005.5.05.0002 - TRT 05ª Região * 

0000084-83.2010.5.05.0002 - TRT 05ª Região * 

0000623-49.2010.5.05.0002 - TRT 05ª Região * 

0001558-50.2014.5.05.0002 - TRT 05ª Região * 

0000474-50.2010.5.05.0003 - TRT 05ª Região * 

0164100-92.2003.5.05.0004 - TRT 05ª Região * 

0015600-74.2009.5.05.0004 - TRT 05ª Região * 

0000552-38.2010.5.05.0005 - TRT 05ª Região * 

0000734-24.2010.5.05.0005 - TRT 05ª Região * 

0000970-73.2010.5.05.0005 - TRT 05ª Região * 

0001063-36.2010.5.05.0005 - TRT 05ª Região * 

0271700-45.1998.5.05.0006 - TRT 05ª Região * 

0060900-97.2002.5.05.0006 - TRT 05ª Região * 

0122900-26.2008.5.05.0006 - TRT 05ª Região * 

0067700-97.2009.5.05.0006 - TRT 05ª Região * 

0001236-57.2010.5.05.0006 - TRT 05ª Região * 

0000546-25.2010.5.05.0007 - TRT 05ª Região * 

0004800-72.2009.5.05.0008 - TRT 05ª Região * 

0001069-34.2010.5.05.0008 - TRT 05ª Região * 

0202700-07.2002.5.05.0009 - TRT 05ª Região * 

0109100-87.2006.5.05.0009 - TRT 05ª Região * 

0059700-43.2002.5.05.0010 - TRT 05ª Região * 

0043000-84.2005.5.05.0010 - TRT 05ª Região * 

0134000-63.2008.5.05.0010 - TRT 05ª Região * 

0000950-67.2010.5.05.0010 - TRT 05ª Região * 

0001453-46.2014.5.05.0011 - TRT 05ª Região * 

0015500-08.2003.5.05.0012 - TRT 05ª Região * 

0066700-20.2004.5.05.0012 - TRT 05ª Região * 

0033600-06.2006.5.05.0012 - TRT 05ª Região ** 

0032800-70.2009.5.05.0012 - TRT 05ª Região * 

0061200-91.2009.5.05.0013 - TRT 05ª Região * 

0136300-52.2009.5.05.0013 - TRT 05ª Região * 

0063100-43.2008.5.05.0014 - TRT 05ª Região * 

0138300-56.2008.5.05.0014 - TRT 05ª Região * 

0000478-49.2013.5.05.0014 - TRT 05ª Região * 

0008500-32.2009.5.05.0016 - TRT 05ª Região * 

0001053-56.2010.5.05.0016 - TRT 05ª Região * 

0000316-19.2011.5.05.0016 - TRT 05ª Região * 

0085800-67.2009.5.05.0017 - TRT 05ª Região * 

0001058-75.2010.5.05.0017 - TRT 05ª Região * 
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0057200-67.2008.5.05.0018 - TRT 05ª Região ** 

0136000-40.2007.5.05.0020 - TRT 05ª Região * 

0095500-70.2000.5.05.0021 - TRT 05ª Região * 

0093500-21.2005.5.05.0022 - TRT 05ª Região * 

0089200-71.2009.5.05.0023 - TRT 05ª Região ** 

0010206-87.2013.5.05.0023 - TRT 05ª Região * 

0076500-94.2008.5.05.0024 - TRT 05ª Região * 

0001212-72.2010.5.05.0024 - TRT 05ª Região * 

0019700-48.2005.5.05.0025 - TRT 05ª Região * 

0017400-64.2006.5.05.0030 - TRT 05ª Região * 

0088600-34.2006.5.05.0030 - TRT 05ª Região * 

0076600-31.2008.5.05.0030 - TRT 05ª Região * 

0103000-82.2008.5.05.0030 - TRT 05ª Região * 

0000544-83.2010.5.05.0030 - TRT 05ª Região * 

0000644-04.2011.5.05.0030 - TRT 05ª Região * 

0041900-94.2006.5.05.0031 - TRT 05ª Região ** 

0054900-64.2006.5.05.0031 - TRT 05ª Região * 

0054500-16.2007.5.05.0031 - TRT 05ª Região * 

0077000-42.2008.5.05.0031 - TRT 05ª Região * 

0101000-06.2008.5.05.0032 - TRT 05ª Região * 

0004900-52.2009.5.05.0032 - TRT 05ª Região * 

0000659-98.2010.5.05.0032 - TRT 05ª Região * 

0001107-71.2010.5.05.0032 - TRT 05ª Região * 

0000192-85.2011.5.05.0032 - TRT 05ª Região * 

0000401-54.2011.5.05.0032 - TRT 05ª Região * 

0136300-20.2008.5.05.0035 - TRT 05ª Região * 

0121900-95.2008.5.05.0036 - TRT 05ª Região * 

0000731-73.2010.5.05.0036 - TRT 05ª Região * 

0062600-10.2005.5.05.0037 - TRT 05ª Região * 

0086000-19.2006.5.05.0037 - TRT 05ª Região * 

0126200-97.2008.5.05.0037 - TRT 05ª Região * 

0000133-79.2011.5.05.0038 - TRT 05ª Região * 

0053500-25.2005.5.05.0039 - TRT 05ª Região * 

0077400-32.2008.5.05.0039 - TRT 05ª Região * 

0000869-60.2010.5.05.0191 - TRT 05ª Região * 

0119500-67.2004.5.05.0192 - TRT 05ª Região * 

0132300-37.2004.5.05.0222 - TRT 05ª Região * 

0000887-79.2011.5.05.0342 - TRT 05ª Região ** 

0000989-38.2010.5.05.0342 - TRT 05ª Região * 

0001190-84.2010.5.05.0421 - TRT 05ª Região * 

0000624-08.2010.5.05.0431 - TRT 05ª Região * 

0000234-11.2011.5.05.0461 - TRT 05ª Região * 
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0001454-78.2010.5.05.0461 - TRT 05ª Região * 

0006600-13.2004.5.05.0461 - TRT 05ª Região * 

0100700-23.2005.5.05.0461 - TRT 05ª Região * 

0000279-09.2011.5.05.0463 - TRT 05ª Região * 

0000438-15.2012.5.05.0463 - TRT 05ª Região * 

0000847-59.2010.5.05.0463 - TRT 05ª Região * 

0086500-34.2007.5.05.0463 - TRT 05ª Região * 

0116700-29.2004.5.05.0463 - TRT 05ª Região * 

0000797-30.2010.5.05.0464 - TRT 05ª Região * 

0000971-05.2011.5.05.0464 - TRT 05ª Região * 

0000328-97.2010.5.05.0491 - TRT 05ª Região * 

0000912-64.2010.5.05.0492 - TRT 05ª Região * 

0001547-85.2010.5.05.0511 - TRT 05ª Região * 

0148700-35.2004.5.05.0511 - TRT 05ª Região * 

0026900-49.2000.5.05.0521 - TRT 05ª Região ** 

0001426-34.2010.5.05.0551 - TRT 05ª Região ** 

0088100-88.2005.5.05.0551 - TRT 05ª Região ** 

0151200-20.2007.5.06.0001 - TRT 06ª Região * 

0001352-17.2011.5.06.0001 - TRT 06ª Região ** 

0010111-96.2013.5.06.0001 - TRT 06ª Região ** 

0000256-27.2012.5.06.0002 - TRT 06ª Região * 

0001425-12.2013.5.06.0003 - TRT 06ª Região ** 

0000330-10.2014.5.06.0003 - TRT 06ª Região ** 

0000124-25.2016.5.06.0003 - TRT 06ª Região ** 

0159800-91.2002.5.06.0005 - TRT 06ª Região * 

0065500-71.2001.5.06.0006 - TRT 06ª Região * 

0199800-22.2005.5.06.0008 - TRT 06ª Região * 

0005400-73.2003.5.06.0009 - TRT 06ª Região ** 

0139400-94.2009.5.06.0010 - TRT 06ª Região * 

0162600-35.2006.5.06.0011 - TRT 06ª Região * 

0001090-59.2010.5.06.0015 - TRT 06ª Região * 

0190000-16.2000.5.06.0017 - TRT 06ª Região * 

0149900-43.2005.5.06.0017 - TRT 06ª Região * 

0183500-62.2003.5.06.0102 - TRT 06ª Região * 

0062000-48.2002.5.07.0001 - TRT 07ª Região * 

0233300-26.2003.5.07.0007 - TRT 07ª Região * 

0096500-61.2008.5.08.0015 - TRT 08ª Região ** 

0131059-14.2014.5.13.0009 - TRT 13ª Região ** 

0157100-43.2005.5.17.0002 - TRT 17ª Região ** 

0111600-31.2008.5.17.0007 - TRT 17ª Região * 

0065801-81.2007.5.17.0012 - TRT 17ª Região * 

0147400-65.2000.5.19.0001 - TRT 19ª Região * 
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0190400-18.2000.5.19.0001 - TRT 19ª Região * 

0034800-33.2002.5.19.0001 - TRT 19ª Região * 

0045000-02.2002.5.19.0001 - TRT 19ª Região * 

0079400-42.2002.5.19.0001 - TRT 19ª Região * 

0070900-79.2005.5.19.0001 - TRT 19ª Região * 

0031200-28.2007.5.19.0001 - TRT 19ª Região * 

0176800-87.2001.5.19.0002 - TRT 19ª Região * 

0002800-42.2000.5.19.0003 - TRT 19ª Região * 

0115600-70.2001.5.19.0005 - TRT 19ª Região * 

0038300-58.2003.5.19.0006 - TRT 19ª Região * 

0202800-10.2004.5.19.0006 - TRT 19ª Região * 

0124400-96.2006.5.20.0001 - TRT 20ª Região * 

0001021-76.2010.5.20.0002 - TRT 20ª Região * 

0001914-67.2010.5.20.0002 - TRT 20ª Região * 

0085400-93.2000.5.20.0003 - TRT 20ª Região ** 

0086300-02.2002.5.20.0005 - TRT 20ª Região * 

0060200-73.2003.5.20.0005 - TRT 20ª Região * 

0096500-63.2005.5.20.0005 - TRT 20ª Região * 

0007400-58.2009.5.20.0005 - TRT 20ª Região * 

0001904-14.2010.5.20.0005 - TRT 20ª Região * 

0110300-64.2010.5.21.0003 - TRT 21ª Região * 

0108800-48.1996.5.21.0004 - TRT 21ª Região * 

0035200-86.2004.5.21.0012 - TRT 21ª Região * 

0098700-60.1989.5.22.0001 - TRT 22ª Região * 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 220.
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.
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de
registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a
certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de
inadimplência 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.
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SAUS, Quadra 6, Bloco E, 9º Andar, Ala Norte - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-940

Telefone: (61) 2312-2391 - http://www.anatel.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 53500.066720/2017-10
Importante: O Acesso Externo do SEI (www.anatel.gov.br/seiusuarioexterno) possibilita o Peticionamento Eletrônico para abrir 

Processo Novo e Intercorrente, podendo utilizar a segunda opção para responder este Ofício. Página de Pesquisa Pública do 
SEI: www.anatel.gov.br/seipesquisa

Ofício nº 5430/2019/ORLE/SOR-ANATEL

Ao Senhor

TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Humberto de Campos, 425, 5º andar, Leblon

CEP: 22.430-190 – Rio de Janeiro/RJ

Assunto: Pedido de Declaração.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo 
nº 53500.066720/2017-10.

Prezado Senhor,

1. Com relação ao pedido de declaração apresentado sob o nº SEI 4962075, 

constatamos que a TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ 
sob o nº 33.000.118/0001-79, possui as seguintes outorgas referentes ao Serviço Telefônico 

Fixo Comutado (STFC):

a) Mediante concessão, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional – 

LDN  na Região I do PGO, com exceção do Setor 3, por meio dos Contratos de 
Concessão nº 91/2011-PBOA/SPB e nº 125/2011-PBOA/SPB,  assinados em 

30 de junho de 2011, publicados no DOU de 4 de julho de 2011, com validade 

até 31 de dezembro de 2025;

b) Mediante autorização, válida por tempo indeterminado, nas modalidades 

Local e Longa Distância Nacional – LDN na Região III e Setor 3 da Região I do 

PGO e, na modalidade Longa Distância Internacional –LDI nas Regiões I e III 

do PGO, em decorrência dos Atos nº 22.185 e nº 22.186, ambos de 21 de 

janeiro de 2002, publicados no DOU de 23 de janeiro de 2002, nº 28.047, de 
08 de agosto de 2002, publicado no Diário Oficial de 09 de agosto de 2002, nº 

59.545, de 11 de julho de 2006, publicado no DOU de 18 de julho de 2006, e 

dos Termos de Autorização nº 224, firmado em 24 de outubro de 2002, 
publicado no DOU de 29 de outubro de 2002, nº 205 e nº 206, ambos 

firmados em 8 de fevereiro de 2002, publicados no DOU de 22 de fevereiro 

de 2002, e de seus Termos Aditivos, firmados em 2 de julho de 2007, 
publicados no DOU de 9 de julho de 2007.

2. Informamos, ainda, que a Oi S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ 

sob o nº 76.535.764/0001-43, empresa do mesmo grupo econômico que a Telemar Norte 
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Leste S.A., possui as seguintes outorgas referentes ao Serviço Telefônico Fixo Comutado 

(STFC):

a) Mediante concessão, assinado em 22 de dezembro de 2005 e com 

validade até 31 de dezembro de 2025, para exploração do Serviço Telefônico 

Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional - 

LDN, na Região II do PGO, com exceção dos Setores 20, 22 e 25;

b) Mediante autorização e válida por tempo indeterminado, nas modalidades 

Local e Longa Distância Nacional – LDN nos Setores 20, 22 e 25 da Região II 
do PGO; e

c) Mediante autorização e válida por tempo indeterminado, na modalidade 

Longa Distância Internacional –LDI na Região II do PGO;

3. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se 

façam necessários.  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Cristian Charles Marlow, Gerente de Outorga 
e Licenciamento de Estações, Substituto(a), em 30/12/2019, às 13:39, conforme horário 
oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da 
Anatel.

A autenticidade deste documento pode ser conferida em 
http://www.anatel.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 5064559 e o 
código CRC 165F20A8.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 53500.066720/2017-10 SEI nº 5064559
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17/04/2020 Pregão Eletrônico
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 8/2020 UASG 70011

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, inscrita no CNPJ nº 33.000.118/0001-79, declara
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 8/2020 UASG 70011

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ nº 33.000.118/0001-79, declara sob as penas
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 8/2020 UASG 70011

IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA BOSE, como representante devidamente constituído de 33.000.118/0001-79 -
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL doravante denominado TELEMAR NORTE LESTE S/A. -
EM RECUPERACAO JUDICIAL, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 8/2020 UASG 70011, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 8/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e o conteúdo da proposta não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Eletrônico 8/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 8/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 8/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 8/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 8/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 8/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 8/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Rio de Janeiro, em 13 de Abril de 2020. 

IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA BOSE
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 8/2020 UASG 70011

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, inscrita no CNPJ nº 33.000.118/0001-79, declara que
não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV
do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 2020.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 8/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 8/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 2020.
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Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal

Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos  para  com o Crea-RJ até a presente data, assim

como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta

CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s)responsável(eis) técnico(s).

 

DADOS DO REGISTRO

 

RAMOS ATIVIDADE :  

 

CAPITAL SOCIAL:

 

 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S): 

 

 

 

Registro: 1934200002
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79
Data Registro: 01/01/1934
Endereço RUA DO LAVRADIO 71 2° ANDAR CENTRO  - RIO DE JANEIRO - RJ ,

CEP: 20230-070

201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA
204-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE

TELECOMUNICACOES

R$
11.667.609.121,2

4

(MATRIZ)

CELSO MIRANDA BARBOSA DA SILVA
Carteira Nº RJ-173799/D Expedida em: 19/02/2003 pelo Crea-RJ
RNP: 2001265611 Registro: 2003100847 expedido em 11/02/2003
TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 29/12/2016 Inclusão como RT: 29/12/2016
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES
Inclusão como QT: 29/12/2016 Inclusão como RT: 29/12/2016
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA
CRISTIAN COSTA DA SILVA
Carteira Nº RJ-RJ-173262/D/D Expedida em: 07/01/2004 pelo Crea-RJ
RNP: 2001147511 Registro: 2002107862 expedido em 06/01/2003
TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 29/12/2016 Inclusão como RT: 29/12/2016
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES
Inclusão como QT: 29/12/2016 Inclusão como RT: 29/12/2016
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

12091/2020
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2020

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

  Página: 1/
  Data: 03/02/2020


2

Proposta DOC. HABILITAÇÃO 19 (0687210)         SEI 0000194-95.2020.6.02.8000 / pg. 477



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 12091/2020)

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Para fins de Licitação

 

 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 12091/2020

Emitida às: 03/02/2020 09:49 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9056778813657763

 

 

12091/2020
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2020

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
Sr. AJ-DG,
 
Reporto-me no presente para solicitar a emissão de

parecer jurídico conclusivo sobre a possibilidade deste subscritor
proceder a habilitação da Empresa OI-TELEMAR, participante da
licitação Pregão 08/2020, fase de HABILITAÇÃO DE PROPOSTAS,
considerando que a referida empresa possui anotação de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL nos documentos fiscais exigidos no
certame em questão, eventos sei
nºs 0687116; 0687118; 0687122; 0687150.

Acrescento, a Empresa OI-TELEMAR  juntou documentos
que atestam a referida situação jurídica,  eventos sei
nºs 0687037; 0687042; 0687061.

Registro, ainda, pregão reagendado para o dia
20/04/2020, às 16h.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 17/04/2020, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687287 e o código CRC 698FC756.

0000194-95.2020.6.02.8000 0687287v1
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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 : 0000194-95.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO : PREGÃO 08/2020. TELEFONIA.

 

Parecer nº 747 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Pregoeiro,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

encaminhamento de Vossa Senhoria (0687287),  vazado nos
seguintes termos:

 
"Reporto-me no presente para solicitar a
emissão de parecer jurídico
conclusivo sobre a possibilidade deste
subscritor proceder a habilitação da
Empresa OI-TELEMAR, participante da
licitação Pregão 08/2020, fase de
HABILITAÇÃO DE PROPOSTAS,
considerando que a referida empresa
possui anotação de RECUPERAÇÃO
JUDICIAL nos documentos fiscais
exigidos no certame em questão, eventos
sei
nºs 0687116; 0687118; 0687122; 0687150.
Acrescento, a Empresa OI-TELEMAR 
juntou documentos que atestam a referida
situação jurídica,  eventos sei
nºs 0687037; 0687042; 0687061.
Registro, ainda, pregão reagendado para
o dia 20/04/2020, às 16h."
 

Registre-se, de início, que o tema não é inédito no
âmbito deste Órgão. Cite-se recente manifestação desta AJ-
DG, nos autos do Proc. SEI nº 0000167-15.2020.6.02.8000,
por meio do Parecer AJ/DG nº 597 (0674612): "...Da consulta
à citada lista, verifica-se que a contratada está dispensada da
apresentação de certidões negativas por se encontrar em
recuperação judicial, conforme certidão de objeto e pé
(0512678)".

Com efeito, verificando o teor da certidão de objeto
e pé, contida nestes autos (0687042), emitida pela Serventia
Judicial do Juízo de Direito da Sétima Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, tem-se que:

 
"...Certifica a pedido da parte interessada
que, revendo em seu poder e cartório os
assentamentos virtuais referentes à AÇÃO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, de OI
S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OI MÓVEL
S.A. -  EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPART 5
PARTICIPAÇÕES S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PORTUGAL
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TELECOM INTERNATIONAL FINANCE
B.V. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OI
BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF U.A. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
distribuída a este juízo, em 20/06/2016,
pelo 4º Ofício do Registro de
Distribuição, registrada sob nº 0203711-
65.2016.8.19.0001, que permanece em
vigor a decisão exarada às fls.
89.330/89.336 e ratificada no item II
do dispositivo da decisão de fls.
89.496/89.525 que dispensou da
apresentação de certidões negativas
em qualquer circunstância
relacionadas às Recuperandas acima
mencionadas. Às fls. 305.745/305.750
consta decisão que, ao tratar da
substancial evolução no Patrimônio
Líquido das Recuperandas, dispensou o
Grupo Oi de apresentar certidão de
qualificação financeira para participar
dos procedimentos licitatórios, sendo esta
objeto de Embargos de Declaração no
qual foi decidido da seguinte forma:
"Cuida-se de Embargos de Declaração
propostos pelo Ministério Público em face
da decisão que, acolhendo novo pedido
das recuperandas, estendeu os efeitos da
decisão de fls. 298.568/298.579, para
conceder as suas participações em novos
certames licitatórios. Alega o MP haver
obscuridade, pois, ao acolher
integralmente o pedido foi integralizada a
anterior decisão a expressão "ou de
outras regras de natureza similar ", a qual
não estava contida no pedido inicial
analisado e deferido, e que, se mantida,
pode gerar interpretação extensiva e
genérica. Assiste razão ao Parquet. Isto
porque, a fundamentação das decisões
proferidas a toda evidência, objetivaram
resguardar a participação das devedoras
em processos licitatórios,
independentemente do alcance dos
critérios de verificação econômico-
financeira. Destarte, ao incluir ao novo
pedido expressão genérica, mesmo que
seja para resguardar situações similares,
pode esta sim acarretar obscuridades e
interpretações difusas, que a decisão
concessiva, que excepciona regra legal,
não deve conter. Isto posto, recebo os
Embargos  eis que tempestivos, e dou-
lhes provimento, para subtrair da
concessão autorizativa da participação em
processo de licitação, a expressão "ou de
outras regras de natureza similar",
mantida os demais termos (sic)."
(Grifos não constam do original)
 

Dessa forma, parece a esta Assessoria Jurídica que
persiste a decisão judicial que vem dispensando a
apresentação de certidões negativas das empresas acima
citadas em certames licitatórios,  entre essas a TELEMAR
NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que ora
participa do certame em epígrafe.

Assim, respondendo objetivamente ao
questionamento de Vossa Senhoria, não há óbice à
 habilitação da  TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL no certame em epígrafe.

Este o entendimento desta Assessoria Jurídica, que
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se encaminha a Vossa Senhoria, para ulteriores deliberações.
Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/04/2020, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687757 e o código CRC 6EF2C3E9.

0000194-95.2020.6.02.8000 0687757v15
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Número do ProtocoloNIRE

Nome Empresarial

00-2016/247958-1333.0015258-0

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Certidão de Inteiro Teor

Dados da Empresa

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços - SEDEIS

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Documento emitido pela Internet

Dados da Certidão

Hora da Expedição

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, 

em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de 

documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de 

transações eletrônicas seguras.

Data da Expedição

01/07/2016  8:48.32

Último Arquivamento

Número Data

03/06/201600002906208

Validação da Certidão: www.jucerja.rj.gov.br - Opção: Serviços >> Consulta Certidão Online .

Avenida Rio Branco, 10 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20.090-000 - Tel.: 2334-5400
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Observações (Ordens Judiciais):

Número: Data: Protocolo:201211188 27/09/2012 00-2012/332216-2

OFÍCIO Nº 980/2012/OF.TJ-RJ. COMARCA DA CAPITAL CARTÓRIO DA 12ª VARA CÍVEL. PROCESSO Nº 

0107642-30.200.8.19.0001.      "SOLICITO A V.Sª AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO DE QUE SEJA ANOTADA 

A PENHORA QUE RECAIU SOBRE AS AÇÕES ORDINÁRIAS JUNTO A TELEBRÁS - TELECOMUNICAÇÃOS BRASILEIRAS 

S/A, SUCESSORA  DA TELERF S/A, ATUALMENTE DENOMINADA DE OI TELEMAR TÍTULO MULTIPLO 703.622.367, 

QUANTIDADE DE AÇÕES 522, CÓDIGO DO ACIONISTA 154565480700, DOCUMENTO DE ORIGEM 20.1001-0009760315 

DATADO DE 03/09/1984 QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DESTE JUÍZO PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO DA DÍVIDA NO VALOR 

R$43.996,04."
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Pregão Eletrônico

70011 .82020 .7717 .4982 .393937760

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00008/2020

Às 14:01 horas do dia 14 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PRE 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0000194-95.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2020.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de telefonia fixo
comutado (STFC), de longa distância Nacional DDD (fixo-fixo e fixo móvel), conforme especificações descritas nos
Anexos I e I-A do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)
Descrição Complementar: Ligação fixo - fixo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 174.577 Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 15.837,9500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelo melhor lance de R$ 19.203,4700
e com valor negociado a R$ 15.711,9300 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)
Descrição Complementar: Ligação fixo móvel
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20.120 Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.741,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelo melhor lance de R$ 13.882,8000
e com valor negociado a R$ 13.681,6000 .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 29.578,9500 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelo melhor lance de R$
33.086,2700 e com valor negociado a R$ 29.393,5300 .

Itens do grupo:

 1 - Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)

 2 - Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

33.000.118/0001-79 TELEMAR
NORTE LESTE
S/A. - EM

Não Não 174.577 R$ 0,1100 R$ 19.203,4700 13/04/2020
14:15:20
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RECUPERACAO
JUDICIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ligação fixo - fixo

30.932.811/0001-91 COMERCIAL
ROCHA
ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 174.577 R$ 2,0000 R$ 349.154,0000 14/04/2020
12:18:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Entroncamento digital bidirecional E1 dotado de 30 linhas
através de circuito bidirecional com feixe de 2M distribuídos para 150 ramais digitais, com plano de
numeração DDR, gerenciados por uma Central Telefônica Digital, marca UNIFY. Modelo Openscape X, com
possibilidade de expansão.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 349.154,0000 30.932.811/0001-91 14/04/2020 14:01:16:760
R$ 19.203,4700 33.000.118/0001-79 14/04/2020 14:01:16:760

R$ 200,0000 30.932.811/0001-91 14/04/2020 14:07:56:003
R$ 0,0001 30.932.811/0001-91 14/04/2020 14:09:06:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 16/04/2020
16:09:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL, CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79, pelo melhor lance de R$ 19.203,4700 e com valor
negociado a R$ 15.711,9300. Motivo: valor negociado item 01 R$15.711,93. valor negociado
item 02 R$13.681,60

Habilitado 22/04/2020
16:04:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

33.000.118/0001-79 TELEMAR
NORTE LESTE
S/A. - EM
RECUPERACAO
JUDICIAL

Não Não 20.120 R$ 0,6900 R$ 13.882,8000 13/04/2020
14:15:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ligação fixo móvel

30.932.811/0001-91 COMERCIAL
ROCHA
ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 20.120 R$ 2,0000 R$ 40.240,0000 14/04/2020
12:18:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Com possibilidade de expansão.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 40.240,0000 30.932.811/0001-91 14/04/2020 14:01:16:760
R$ 13.882,8000 33.000.118/0001-79 14/04/2020 14:01:16:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 16/04/2020
16:09:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL, CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79, pelo melhor lance de R$ 13.882,8000 e com valor
negociado a R$ 13.681,6000. Motivo: valor negociado item 02 R$13.681,60.

Habilitado 22/04/2020
16:04:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)
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CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Global Data/Hora
Registro

33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE
S/A. - EM
RECUPERACAO
JUDICIAL

Não Não - R$ 33.086,2700 13/04/2020
14:15:20

30.932.811/0001-91 COMERCIAL ROCHA
ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim - R$ 389.394,0000 14/04/2020
12:18:25

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Aberto 14/04/2020
14:04:28 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

14/04/2020
14:34:35

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 33.086,2700 e R$ 40.240,0001.

Encerrada Disputa
Fechada

14/04/2020
14:39:35 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 14/04/2020
14:39:35 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/04/2020
14:57:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

14/04/2020
16:17:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TELEMAR NORTE
LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79.

Habilitado 22/04/2020
16:04:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. -
EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 14/04/2020
14:01:44

Srs.(as) Licitantes, boa tarde, preliminarmente verificaremos a conformidade das
propostas apresentadas, em seguida será aberta a fase competitiva.

Pregoeiro 14/04/2020
14:03:34

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema

ou de sua desconexão.
Pregoeiro 14/04/2020

14:04:28
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 14/04/2020
14:34:35

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 33.086,2700 e R$ 40.240,0001 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:39:35 do dia 14/04/2020.
Sistema 14/04/2020

14:39:35
O fornecedor da proposta no valor de R$ 33.086,2700 não enviou lance único e

fechado para o item G1.
Sistema 14/04/2020

14:39:35
O fornecedor da proposta no valor de R$ 40.240,0001 não enviou lance único e

fechado para o item G1.
Sistema 14/04/2020

14:39:35
A etapa fechada do item G1 foi encerrada.

Sistema 14/04/2020
14:39:35

O item G1 está encerrado.

Sistema 14/04/2020
14:39:35

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 14/04/2020

14:43:55
Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Sr.(a) Licitante,

boa tarde.
33.000.118/0001-

79
14/04/2020
14:46:33

Boa tarde Sr. pregoeiro.

Pregoeiro 14/04/2020
14:47:11

Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL -
Preliminarmente, por foça da legislação de regência do pregão eletrônico devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores, aceita o valor de
R$15.000,00 para o item 01 e o valor de R$13.000,00 para o item 02? É sua

melhor proposta?
33.000.118/0001-

79
14/04/2020
14:48:41

Um minuto Sr. vamos analisar a possibilidade de redução de preço.

Pregoeiro 14/04/2020
14:49:45

Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Agradeço e
aguardo.

33.000.118/0001-
79

14/04/2020
14:50:56

Sr pregoeiro, para o ítem 1 oferecemos: R$ 15.837,95 e para o ítem 2: R$
13.741,00.
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Pregoeiro 14/04/2020
14:56:30

Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Sr.(a) Licitante,
os preços ofertados em contraproposta estão dentro do estimado pela

administração, por conseguinte, aceitáveis. Favor envie sua proposta devidamente
ajustada aos valores negociados, observe todas as exigências do edital, ex.
proposta rubricada e assinada, encaminhamento de planilha anexo I-C, etc,

convocaremos anexo.
Sistema 14/04/2020

14:57:08
Senhor fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 14/04/2020

14:57:51
Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Anexo

convocado, aguardamos a sua proposta no prazo determinado no edital, 2h
33.000.118/0001-

79
14/04/2020
14:59:48

Obrigada Sr. pregoeiro, anexaremos dentro do prazo determinado.

Pregoeiro 14/04/2020
15:00:13

Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Agradeço e
aguardo.

Pregoeiro 14/04/2020
16:05:04

Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Sr.(a) Licitante,
aguardamos o envio da proposta no prazo determinado.

Sistema 14/04/2020
16:17:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL, CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79, enviou o anexo para o grupo G1.

33.000.118/0001-
79

14/04/2020
16:17:41

Sr. pregoeiro, proposta enviada.

Pregoeiro 14/04/2020
16:19:08

Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Sr.(a) Licitante,
favor aguarde um instante. Obrigado

Pregoeiro 14/04/2020
16:26:24

Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Sr.(a) Licitante,
suspenderemos o presente pregão eletrônico com objetivo de enviar sua proposta à

Unidade Requisitante deste Regional, trata-se de praxe, análise de conformidade
técnica. Retornaremos no dia 16/04, quinta feira. Agradeço a participação, boa

tarde e até a reabertura da sessão.
Pregoeiro 14/04/2020

16:29:18
SRS. (AS) LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA, REABERTURA DIA 16/04, QUINTA

FEIRA ÀS 14 HORAS, HORÁRIO DE BRASÍLIA. OBRIGADO E BOA TARDE.
Pregoeiro 16/04/2020

14:08:04
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Estamos aguardando o resultado da conformidade
técnica da Unidade Responsável pela análise de propostas, peço que aguardem,

retornaremos ao chat às 16 horas!
Pregoeiro 16/04/2020

16:00:37
Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Sr.(a) Licitante,
a Unidade responsável pela análise da conformidade técnica ratificou a proposta

apresentada por V.Sª, procederemos a aceitação da mesma.
Pregoeiro 16/04/2020

16:14:20
Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Sr.(a) Licitante,

suspenderemos a presente sessão eletrônica com o objetivo de analisar a
documentação de habilitação apresentada e pesquisa em sítios oficiais, conforme
orientação e determinação das regras editalícias. Retornaremos amanhã dia 17 às

9 horas, horário de Brasília. Obrigado e boa tarde.
Pregoeiro 17/04/2020

09:00:51
Srs.(as) Licitantes, bom dia.

Pregoeiro 17/04/2020
09:05:15

Srs. (as) Licitantes, não concluímos a analise da documentação de habilitação da
empresa melhor classificada e com proposta aceita na fase anterior do processo

licitatório, razão pela qual faremos uma suspensão das nossas atividades até às 14
horas da presente data. Manteremos o pregão em aberto, contudo, reitero,

RETORNAREMOS AO CHAT SOMENTE ÀS 14 HORAS HJ
Pregoeiro 17/04/2020

14:04:56
Srs. (as) Licitantes, até o presente momento não conseguimos concluir a análise da

documentação de habilitação, considerando inconsistências jurídicas que
necessitam de uma análise mais apurada.

Pregoeiro 17/04/2020
14:11:55

Srs. (as) Pelo exposto, o pregão será reagendado para o dia 22/04/2020 QUARTA
FEIRA às 16 horas. Agradeço e bom final de semana

Pregoeiro 22/04/2020
16:02:21

Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Srs.(as)
Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 22/04/2020
16:04:08

Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Sr.(a) Licitante,
boa tarde, analisamos toda documentação apresentada por V.Sª, bem como,

encaminhamos os referidos documentos à Assessoria Jurídica desta Corte Eleitoral,
esta não vislumbrou qualquer óbice na aceitação da habilitação da Empresa de

V.Sª.
Pregoeiro 22/04/2020

16:04:40
Para TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Razão pela qual

daremos continuidade à sessão eletrônica, permaneça logado, e observe as
mensagens do sistema.

Sistema 22/04/2020
16:04:53

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para
os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento

´.
Pregoeiro 22/04/2020

16:05:12
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/04/2020 às

16:30:00.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

14/04/2020
16:30:00

Previsão de Reabertura: 16/04/2020 14:00:00.  Motivo: ANÁLISE DE CONFORMIDADE
TÉCNICA DE PROPOSTA PELA UNIDADE COMPETENTE

Reativado 16/04/2020
14:06:01

Suspensão
Administrativa

16/04/2020
16:15:00

Previsão de Reabertura: 17/04/2020 09:00:00.  Motivo: suspensão administrativa,
análise de documentação de habilitação.

Reativado 17/04/2020
09:00:03

Suspensão
Administrativa

17/04/2020
14:13:00

Previsão de Reabertura: 22/04/2020 16:00:00.  Motivo: suspensão administrativa
análise de documentos de habilitação

Reativado 22/04/2020
16:00:42

Abertura de Prazo 22/04/2020
16:04:53 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

22/04/2020
16:05:12 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/04/2020 às 16:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:32 horas do dia
22 de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00008/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

GRUPO 1 - - R$ 29.578,9500 - R$ 29.393,5300
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 29.393,5300
 
 

Valor Global da Ata: R$ 29.393,5300
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Total de Registros Lançados: 25

Há até 30 dias: 0
Há mais de 30 dias: 25

CPF/CNPJ:
33000118

Título:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD

Situação:
Inadimplente

Data/Hora da pesquisa:
22/04/2020 13:05

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

Código Credor Data/Hora de Inclusão

Incluídos há mais de 30 dias

00394460 MF-PROC.GERAL FAZENDA NACIONAL 12/02/2020 02:08

00394460 MF-PROC.GERAL FAZENDA NACIONAL 04/07/2019 01:19

00394460 DEPTO. RECEITA FEDERAL 12/04/2019 12:09

00394460 MF-PROC.GERAL FAZENDA NACIONAL 05/01/2018 02:16

29507878 COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO 02/02/2017 11:56

00352294 INFRAERO EMPR. BRASIL. 06/10/2016 15:32

03589068 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPL 24/04/2015 16:45

02030715 AG.NAC.DE TELECOMUNIC. 10/04/2013 13:40

02030715 AG.NAC.DE TELECOMUNIC. 28/01/2013 12:03

02030715 AG.NAC.DE TELECOMUNIC. 25/01/2013 16:02
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00008/2020 

Às 16:33 horas do dia 22 de abril de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00008/2020, referente ao
Processo nº 0000194-95.2020, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 29.578,9500
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL , pelo melhor lance de R$
33.086,2700 , com valor negociado a R$ 29.393,5300 .

Itens do grupo:

 1 - Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)

 2 - Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)
Descrição Complementar: Ligação fixo - fixo
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 174.577 Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 15.837,9500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL , pelo melhor lance de R$
19.203,4700 , com valor negociado a R$ 15.711,9300 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/04/2020
16:33:37

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF:33.000.118/0001-79, Melhor lance : R$ 19.203,4700,
Valor Negociado : R$ 15.711,9300

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)
Descrição Complementar: Ligação fixo móvel
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20.120 Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.741,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL , pelo melhor lance de R$
13.882,8000 , com valor negociado a R$ 13.681,6000 .
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 22/04/2020
16:33:37

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF:33.000.118/0001-79, Melhor lance : R$ 13.882,8000,
Valor Negociado : R$ 13.681,6000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2417 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0685418

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada? X  
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS CONSTANTES DO
PLANO BÁSICO OU PLANO ALTERNATIVO DA PRESTADORA
DOS SERVIÇOS, APRESENTADOS NA FORMA DO ITEM 5.2
DO  TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE PROPOSTA DE  PREÇOS

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
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bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0686370

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

CREA RJ - 0687210

DOC ANATEL OUTORGA 0687155

EXTRATO PUBLICAÇÃO CONCESSÃO ANATEL 0687086

ESTATUTO EMPRESA 0689398

COMPROVAÇÃO ACERVO TÉCNICO 0687181

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X   

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRONUNCIAMENTO
AJ-DG TRE/AL FAVORÁVEL HABILITAÇÃO EVENTO  SEI
Nº 0687757

SICAF 0687122 / CERTIDÃO  CAIXA 0687052

NÍVEL DE CREDENCIAMENTO 0687118

15.1 - FGTS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

15.2 - INSS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.3 - RECEITA FEDERAL X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

COMPLEMENTAÇÃO/DOCS. APRESENTADOS PELA EMPRESA 

CADASTRO PESSOA JURÍDICA 0687061

CERTIDÃO ESTADUAL 0687092

CERTIDÃO  MUNICIPAL0687091

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  OBS. CONFORME ITEM  9 DO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0687150

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0690522

8 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    
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18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0687181

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X 0687116

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  

DOCS. APRESENTADOS NO ITEM 10 DO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO. 

ACRESCENTO:

BALANÇO PATRIMONIAL 0687130

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   CONFORME PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO
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27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0690526

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  
Proposta: 0685420

Resultado Fornecedor - 0690515

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/04/2020, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690534 e o código CRC 093FCBAE.
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PROCESSO : 0000194-95.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 08/2020

 

Parecer nº 779 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 08/2020 (0673079),
objetivando a contratação de serviços fixo comutado (STFC),
de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel)

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento (0690534).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0673952

0673956

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM Idem

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de
classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.
SIM 0690513

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0690526

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase

posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

0690534

0687757

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão?  

Vide
Parecer
747

0687757

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

 

SIM

 

 

0689398

10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a
inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?  

RJ

Parecer
747
0687757
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Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
08/2020 e subsequente contratação da empresa TELEMAR
NORTE LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79, para
contratação de serviços fixo comutado (STFC), de longa
distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel), pelo valor
global de R$ 29.393,53 (vinte e nove mil trezentos e noventa e
três reais e cinquenta e três centavos), conforme proposta
comercial  (0685420).

 
À consideração superior. 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/04/2020, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/04/2020, às 19:12, 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
0690630 e o código CRC 1A33FAAD.
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CONCLUSÃO

Maceió, 24 de abril de 2020.
Senhor Presidente,
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico, o Resultado por
Fornecedor (0690513), o Termo de Adjudicação (0690526) e,
finalmente, considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral (Parecer 779 - 0690630), submeto os presentes
autos à superior consideração de Vossa Excelência, para os fins do
disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o art. 27
do Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/04/2020, às 09:19, 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
0690733 e o código CRC 7616EA6B.

0000194-95.2020.6.02.8000 0690733v1
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PROCESSO : 0000194-95.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Serviços fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel).

 

Decisão nº 1156 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, tendo
em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
no Parecer nº 779 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG 0690630,
atestando a  regularidade  jurídica do Pregão Eletrônico nº 08/2020
(0673079), cujo objeto é a contratação de serviços fixo comutado
(STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo
móvel), HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do referido Pregão Eletrônico em conformidade
com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico 0690513, o Resultado
por Fornecedor 0690513 e o Termo de Adjudicação 0690526, visando
à contratação da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ
nº 33.000.118/0001-79, para a prestação de serviços fixo comutado
(STFC), de longa distância Nacional – DDD (fixo-fixo e fixo móvel),
pelo valor global de R$ 29.393,53 (vinte e nove mil trezentos e
noventa e três reais e cinquenta e três centavos), conforme proposta
comercial 0685420.

 
À Secretaria de Administração para providências der sua

alçada.
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0691172 e o código CRC 054280B2.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2020

Às 18:08 horas do dia 29 de abril de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000194-95.2020,
Pregão nº 00008/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 29.578,9500
Situação: Homologado

Adjudicado para: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL , pelo melhor lance de R$ 33.086,2700
, com valor negociado a R$ 29.393,5300 .

Itens do grupo:

 1 - Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)

 2 - Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)
Descrição Complementar: Ligação fixo - fixo
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 174.577 Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 15.837,9500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL , pelo melhor lance de R$ 19.203,4700
, com valor negociado a R$ 15.711,9300 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 22/04/2020
16:33:37 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF:33.000.118/0001-79, Melhor lance : R$

19.203,4700, Valor Negociado : R$ 15.711,9300

Homologado 29/04/2020
18:08:11

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Chamadas Nacionais Fixo-Movel - STFC-LDN-FM (VC2 e VC3)
Descrição Complementar: Ligação fixo móvel
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20.120 Unidade de fornecimento: Minutos
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.741,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL , pelo melhor lance de R$ 13.882,8000
, com valor negociado a R$ 13.681,6000 .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 22/04/2020
16:33:37 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF:33.000.118/0001-79, Melhor lance : R$

13.882,8000, Valor Negociado : R$ 13.681,6000

Homologado 29/04/2020
18:08:11

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

demais providências cabíveis.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/04/2020, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0694758 e o código CRC 0CE5F040.

0000194-95.2020.6.02.8000 0694758v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0694758).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/04/2020, às 19:43, 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
0694817 e o código CRC 58901B2A.

0000194-95.2020.6.02.8000 0694817v1
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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 abril de 2020.
À SLC,
 
pedimos informar o nº do contratro relativo aos

serviços de telefonia fixa contratado por meio da presente
licitação, a fim de que possamos registrar na nota de
empenho.

 
À SAPEV,
 
solicitamos informar a data inicial dos efeitos

financeiros da atual contratação para podermos calcular o
valor correto da nota de empenho.

 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/05/2020, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 04/05/2020, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0695243 e o código CRC 3598DAA5.
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

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

   Data de envio: 30/04/2020 16:21:09
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5833042
   Data prevista de publicação: 04/05/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

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

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12609864 Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 08-2020 -
TELEMAR NORTE LESTE SA.rtf

9b117813c711c341
945080e5c258ae07 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00 R$
132,16
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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 05302020050400135

135

Nº 83, segunda-feira, 4 de maio de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n.º 0004248-21.2015.4.03.8000; Objeto: Compra de Energia Regulada - COSIP e
para Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica para os imóveis pertencentes ao
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pelo período de 03/05/2020 a 13/09/2023;
Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A; (CNPJ nº
61.695.227/0001-93); Valores Totais Estimados: R$ 13.724.666,66 (treze milhões,
setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos) e R$13.724,66 (treze mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis
centavos), respectivamente; Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso XXII, da Lei nº 8.666/93;
Autorização: Maria Aparecida Martinez Ciliano, Diretora-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0001160-69.2020. Objeto: Prestação de serviços, com fornecimento de
material, de substituição do óleo de três chillers, marca Carrier do sistema de climatização
do edifício-sede do TRF 4ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/05/2020 das 11h00
às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto
Alegre/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00014-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 04/05/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 20/05/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Edital também disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 30/04/2020) 90030-00001-2020NE500106

EDITAL Nº 4, DE 29 DE ABRIL DE 2020
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, tendo em vista
o Edital de Concurso Público 1/2019 para provimento de cargos vagos do Quadro
Permanente de Pessoal do Tribunal e do Quadro Permanente de Pessoal das Secretarias da
Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções Judiciárias dos Estados do Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina e do Paraná, publicado no Diário da União na edição de 31 de maio de
2019, resolve:

1. Reservar a vaga, sem preenchimento, para o candidato CARLOS CESAR
PORTO JUNIOR (Sub Judice), inscrição 0128029g, na 15ª posição na lista dos Candidatos
Autodeclarados Negros para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Segurança
e Transporte, na Microrregião Sede da Seccional e Quadro do TRF4 (TT07) em
cumprimento à liminar concedida nos autos do Procedimento Comum 1006704-
22.2020.4.01.3500, em trâmite perante a 8ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária de
Goiás.

2. Inserir na lista dos aprovados o candidato RAFAEL ALBUQUERQUE PODDIXI
(Sub Judice), inscrição 063760j, para ocupar a 1ª posição na lista dos Candidatos
Autodeclarados Negros para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, na
Microrregião Sul (SS05) de Santa Catarina, a 5ª posição na Lista Geral do Estado de Santa
Catarina e a 33ª posição na Lista Geral da 4ª Região (ambas para candidatos negros) em
cumprimento à liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança 5011825-
03.2020.4.04.0000, em trâmite perante o Tribunal Federal da 4ª Região.

3. Inserir na lista dos aprovados a candidata PANMELLA TOLENTINO SILVA DE
OLIVEIRA (Sub Judice), inscrição 0101454h, para ocupar a 5ª posição na lista dos
Candidatos Autodeclarados Negros para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa,
na Microrregião Central (PC05) do Paraná, a 36ª posição na Lista Geral do Estado do
Paraná e a 91ª posição na Lista Geral da 4ª Região (ambas para candidatos negros), em
cumprimento à liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança 5012105-
71.2020.4.04.0000, em trâmite perante o Tribunal Federal da 4ª Região.

4. Inserir na lista dos aprovados o candidato JEAN BRUNO BARRETO (Sub
Judice), inscrição 0148405j, para ocupar a 11ª posição na lista dos Candidatos
Autodeclarados Negros para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, na
Microrregião Central (PC05) do Paraná, a 52ª posição na Lista Geral do Estado do Paraná
e a 139ª posição na Lista Geral da 4ª Região (ambas para candidatos negros), em
cumprimento à liminar concedida nos autos do Procedimento Comum 5026209-
51.2019.4.04.7001, em trâmite perante 1ª Vara Federal de Londrina, Seção Judiciária do
Paraná.

5. Reservar a vaga para a candidata CARLA ROBERTA DE ALMEIDA (Sub Judice),
na inscrição 009857h, na 3ª posição na lista dos Candidatos Autodeclarados Negros para o
cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, na Microrregião Nordeste (TD05) do Rio
Grande do Sul, e, na inscrição 0012719k, na 2ª posição na lista dos Candidatos
Autodeclarados Negros para o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, na Microrregião
Nordeste (TD01) do Rio Grande do Sul, em cumprimento à liminar concedida nos autos do
Procedimento Comum 5010789-23.2020.4.04.0000.

6. Retificar o Edital 3/2020, de 5 de março de 2020, para retirar da lista de
ampla concorrência a candidata RAQUEL DANDARA SILVA DE JESUS (Sub Judice), inscrição
0130298k, em cumprimento à suspensão dos efeitos da decisão agravada nos autos do
Procedimento Comum 5010733-87.2020.4.04.0000.

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2014; Proc. SEI nº 0001529-91.2016.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, nos art. 38 e 41 da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, e no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato
original; Partes: União, através do TRE/AL, e o senhor PAULO OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº
494.083.804-87, Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, pelo período de 03 (três)
meses, até 1º/07/2020. Valor mensal: R$ 1.820,00. Valor Total: R$ 5.460,00. Assinatura:
12/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2017; Proc. SEI nº 0002367-92.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e na
Cláusula Doze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ABTEC
ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 12.754.237/0001-47. Objeto: supressão do serviço descrito
no item 1.18 - Recomposição de forro de gesso - da Planilha do Contrato. Valor da
supressão: R$ 9.205,32. Novo valor do Contrato: R$ 803.455,07. Assinatura: 22/04/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018; Proc. SEI nº 0003466-46.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, II, "b" da Lei nº 8.666/1993 e alterações combinado com a Cláusula
Doze do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e o senhor Rodrigo Andrade Teixeira,
CPF nº 052.559.924-02, Objeto: modificação da forma de execução contratual, de modo a
possibilitar que a docência de canto possa ser ministrada virtualmente pelo Maestro aos
integrantes do coral do TRE/AL, podendo as aulas ser oferecidas no modelo de lives,
durante o período de dois meses, que corresponderiam ao total 8 horas-aula, divididas em
4 horas mensais, em lives de até 2 (duas) horas. Assinatura: 27/04/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2017; Proc. SEI nº 0003321-41.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e na
Cláusula Oitava do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ABT EC
ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 12.754.237/0001-47, Objeto: prorrogação do prazo de
vigência do contrato nº 21/2017, (que trata da execução de serviços de recuperação
estrutural do edifício que abrigava a antiga sede do TRE/AL, com fornecimento de material
e mão-de-obra) por 90 dias, sem reflexos financeiros. Assinatura: 17/04/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020

Processo Administrativo SEI nº 0000194-95.2020.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 24/04/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 08/2020, cujo objeto é a
contratação de serviços fixo comutado (STFC), de longa distância Nacional - DDD (fixo-fixo
e fixo móvel), em que foi adjudicado à empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ nº
33.000.118/0001-79, pelo valor global de R$ 29.393,53, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei
nº 10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 30 de abril de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 7/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 0000440-
64.2020. , publicada no D.O.U de 01/04/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa que atue como agente de integração para operacionalização de programa de
estágio para estudantes regularmente matriculados e com frequência regular em cursos de
nível superior, profissional de nível médio e do ensino médio regular, obrigatório ou não,
público ou particular, oficiais, e reconhecidas pelo MEC, cujas áreas de conhecimento
estejam diretamente relacionadas com as atividades do Tribunal Regional Eleitoral do
Amapá. Novo Edital: 04/05/2020 das 08h00 às 13h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr.
1502 Central - MACAPA - APEntrega das Propostas: a partir de 04/05/2020 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/05/2020, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIDEC - 30/04/2020) 070029-00001-2020NE000031

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 12/2020, firmado em 30/04/2020, com a JBS Reformas em Geral Ltda. (CNPJ:
01.725. 711/0001-96); Objeto: Prestação de serviços de pintura de parede e tetos, a serem
executados no Tribunal Regional Eleitoral e em suas unidades administrativas e cartorárias;
Fundamento legal: Pregão Eletrônico n.º 16/2019; Processo: 0007112-05.2019.6.07.8100;
Vigência: 12 (doze) meses; Valor: R$ 122.946,35; Signatários: Des. Humberto Adjuto Ulhôa,
Presidente do TRE-DF, e Sr. João Batista da Silva.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 - UASG 70015

Nº Processo: 8736420196088000. Objeto: Aquisição de materiais de expediente e de
informática.. Total de Itens Licitados: 28. Edital: 04/05/2020 das 12h00 às 17h59. Endereço:
Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70015-5-00003-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 04/05/2020 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
01/06/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Senhores
Licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG
(CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 30/04/2020) 70015-00001-2020NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020

Processo SEI Nº 0003232-22.2020.6.27.8000 - TRE-MA.
Objeto: Registro de Preços para fornecimento (sem instalação) de

persianas tipo PVC vertical destinadas as edificações utilizadas pela Justiça
Eleitoral do Estado do Maranhão. Adjudicatária: CARLOS NAVARRO & CIA. LTDA
- CNPJ: 05.881.752/0001-22 (item 1). Data da homologação: 29/04/2020.

ANDRÉ MENEZES MENDES
Diretor-Geral
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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 maio de 2020.

À SGO,

 

Informo que foi reservado o nº 08/2020, para o contrato minutado no PA SEI Nº
0000194-95.2020.6.02.8000.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/05/2020, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697546 e o código CRC A7C67471.

0000194-95.2020.6.02.8000 0697546v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
À
SLC
 
Solicito, nos termos do Despacho SGO 0695243,

informar qual a data que devemos considerar para fins de
efeito financeiro, uma vez que pendente instrumento
contratual para que possamos aferir a data de vigência e
início de execução dos serviços.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 05/05/2020, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697932 e o código CRC 17DA68F9.

0000194-95.2020.6.02.8000 0697932v1
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