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Memorando nº 47 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/ASJ
Maceió, 18 de janeiro de 2019.

Para: Diretoria-Geral

Assunto: Transparência. Transmissão das Sessões. Recomendações TCU e CNJ.

 

Senhor Diretor-Geral,
 

Com vistas ao cumprimento do Acórdão TCU nº 1.832/2018 –
Plenário, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, concernente à avaliação do
nível de transparência dos portais eletrônicos oficiais dos Poderes, e com
fulcro na Resolução CNJ 215/2015, arts. 6º e 22, cujas disposições apregoam o
aperfeiçoamento da publicidade das sessões de julgamento, segue proposta
de gravação e transmissão online das sessões plenárias.

 
Imperioso salientar que a publicidade dos atos processuais é

mandamento fundamental, vide art. 5º, inciso LX, da LEX FUNDAMENTALIS,
bem como princípio inerente às atividades do Poder Judiciário, conforme art.
93, inciso IX, deste diploma.

 
Nessa conjuntura, as sessões dos órgãos colegiados do Poder

Judiciário devem ser públicas e, por recomendação, gravadas e transmitidas
ao vivo pela internet, observada a disponibilidade orçamentária e
regulamentação deste Tribunal.

 
Informe-se que o Termo de Referência deve ser elaborado por

profissional competente e que, como parâmetro de feitura, o TRE-PB já foi
requisitado para envio do referido documento como modelo. Todas as demais
providências necessárias à celeridade deste processo foram desempenhadas.

 
Ressalto, por fim, que o pedido em comento já foi realizado em

outras oportunidades por esta subscritora.
 

Respeitosamente,
 

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Memorando 47 (0489679)         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 1



Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária, em 18/01/2019, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0489679 e o código CRC 006CA694.
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2019.
Trata-se de memorando (0489679) firmado pela Sra.

Secretária Judiciária, no sentido de que seja viabilizada a
gravação e transmissão on line das sessões plenárias deste
Tribunal, em observância às recomendações insertas no
Acórdão TCU nº 1.832/2018 - Plenário, e com base nos arts.
6º e 22 da Resolução nº 215/2015, do Conselho Nacional de
Justiça.

Assim, faço encaminhar o presente procedimento
às Secretarias da Administração e de Tecnologia da
Informação, para que, no âmbito de suas respectivas
competências, adotem as providências necessárias ao
atendimento da solicitação em tela.  

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/01/2019, às 18:24, 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
0490399 e o código CRC 211F6462.

0000452-42.2019.6.02.8000 0490399v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2019.
À Secretaria Judiciária,
 
Senhora Secretária,
 
Em atenção ao Memorando nº 47 (evento 0489679),

peço vênia para informar a V. Sa. que, no tocante às
contratações no campo de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação, o Conselho Nacional de Justiça
editou a Resolução nº 182/2013, em que traçou diretrizes a
serem observadas pelos órgãos submetidos a seu controle
administrativo.

Nesse sentido, o mencionado Texto Normativo, em
seu art. 12, § 4º, orienta que a fase de estudos preliminares
terá início com a elaboração do Documento de Oficialização
de Demanda (DOD) pelo setor demandante, com o posterior
encaminhamento deste documento para a área de tecnologia
da informação.

É na mesma linha o disciplinamento constante na
IN SEGES 04/2014, Capítulo II, Seção I, Subseção I.

Dessa forma, salvo melhor juízo, para atendimento
dos preceitos dispostos nos citados Normativos, devolvo o
feito a V. Sa.  para elaboração do DOD, com os elementos
constantes nos incisos I, II e III, do § 5º, da Resolução nº
182/2013 do CNJ, e sua posterior remessa à Secretaria de
Tecnologia da Informação, ou à comissão específica por ela
coordenada, para conclusão dos estudos preliminares que
permitam a elaboração do termo de referência com vistas à
contratação dos itens necessários, dando, assim, continuidade
ao andamento do presente procedimento.

Despacho GSAD 0492211         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 7



Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/01/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0492211 e o código CRC 8C1E411B.

0000452-42.2019.6.02.8000 0492211v1
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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 

1 IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

1.1 Título:

Aquisição para viabilizar a implantação de sistema de videomonitoramento e transmissão
online das sessões do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

1.2 Unidade Demandante:

Secretaria Judiciária.

1.3 Responsável pela Unidade Demandante:

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros 
Secretária Judiciária.
E-mail: clicianecalheiros@tre-al.jus.br

2 CONTEXTO DE NEGÓCIO

2.1 Situação atual:

Necessidade  de  gravação  e  transmissão  online  das  sessões  plenárias,  com  vistas  ao
cumprimento do Acórdão TCU nº 1.832/2018 – Plenário, concernente à avaliação do nível de
transparência  dos  portais  eletrônicos  oficiais  dos  Poderes,  e  com  fulcro  na  Resolução  CNJ
215/2015,  cujas  disposições  apregoam  o  aperfeiçoamento  da  publicidade  das  sessões  de
julgamento.

Documento de Oficialização da Demanda (DOD)  (0493426)         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 9
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2.2 Descrição da oportunidade e motivação da demanda:

As  sessões  dos  órgãos  colegiados  do  Poder  Judiciário  devem  ser  públicas  e,  por
recomendação,  gravadas  e  transmitidas  ao  vivo  pela  internet,  observada  a  disponibilidade
orçamentária  e  regulamentação  deste  Tribunal.  Nesse  sentido,  é  substancial  a  demanda  por
equipamentos  de videomonitoramento  e  transmissão  online,  aos  quais  impende,  precipuamente,
corresponder às melhores condições de custo, qualidade e rapidez na implantação da tecnologia.

2.3 Resultados pretendidos:

Cumprimento das disposições exigidas pelo TCU e CNJ pertinentes à transparência dos 
órgãos do Poder Judiciário. Publicidade das sessões plenárias.

2.5 Alinhamento estratégico:

A contratação se alinha às estratégias do CNJ sobre Acesso à Informação e Transparência,
senão vejamos:  Resolução Nº 215 de 2015/CNJ, Art. 22. As sessões dos órgãos colegiados do
Poder Judiciário são públicas, devendo ser, sempre que possível, transmitidas ao vivo pela internet,
observada  a  regulamentação  de  cada  órgão  ou  tribunal,  bem  como  a  disponibilidade
orçamentária. 

3 CONTEXTO DA DEMANDA

3.1 Ciclo de vida da demanda:

3.1.1 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade da solução objeto da demanda?

[   ] Menos de 01 ano  [   ] De 01 a 03 anos  [ X ] Mais de 03 anos
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3.1.2 Trata-se de uma demanda com caráter definitivo ou temporário? Definitivo.

3.2 Expectativa de entrega da solução:

03 (três) meses.

3.3 Integrante Demandante:

Luciano Apel
Analista Judiciário da CARP.
E-mail: lucianoapel@tre-al.jus.br

4 AUTORIZAÇÃO

De acordo, encaminhe-se à Secretaria de Tecnologia da Informação. 

Maceió/AL, 28 de janeiro de 2019.

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária
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DESPACHO

Maceió, 28 de janeiro de 2019.
 À Secretaria de Tecnologia da Informação,
 
Em consideração ao despacho da Secretaria de

Administração (0492211), encaminhe-se o presente
Documento de Oficialização da Demanda (DOD)  para a
conclusão dos Estudos Preliminares concernentes à
contratação solicitada no Memorando 47 (0489679), por força
das disposições da Resolução nº 182 do CNJ.

 
Atenciosamente, 
 

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária

 
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 28/01/2019, 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
0493427 e o código CRC CF6DDA7A.

0000452-42.2019.6.02.8000 0493427v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, o termo de referência e os estudos preliminares
serão elaborados pela equipe de planejamento da contratação,
que será composta por integrantes demandante, técnico e
administrativo (art. 12).

 
No caso do integrante demandante, depreende-se

que esta função recairá sobre a Secretária Judiciária.
 
Quanto ao integrante técnico, indico, desde já, o

Chefe da Seção de Gestão de Insfraestrutura, em observância
ao art. 12, § 6º, do citado ato normativo.

 
Por fim, caberá a Vossa Senhoria a indicação do

integrante administrativo, além das outras medidas
relacionadas no § 7º do art. 12.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 31/01/2019, às 15:45, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494857 e o código CRC 10F4AABE.

0000452-42.2019.6.02.8000 0494857v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2019.

À STI,

Sr. Secretario,

Com a devida vênia, atendendo ao teor previsto no art. 12, § 7º, II, da Resolução nº
182/2013, do CNJ, devolvo os autos por considerar que compete a esta Secretaria a
verificação da inclusão do objeto da presente demanda no plano de contratações de
soluções de tecnologia da informação, bem como a adoção das medidas cabíveis
no caso da não inclusão.

Após tais providências, solicito que o feito seja remetido a esta Secretaria para
indicação de membro para composição da equipe para realização dos estudos
preliminares.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/02/2019, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495440 e o código CRC F7194DBC.

0000452-42.2019.6.02.8000 0495440v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em que pese o teor do art. 12, § 7º, II, da

Resolução CNJ nº 182/2013, informo que a presente demanda
não está prevista no plano de contratações de soluções de
tecnologia da informação do ano de 2019.

 
Quanto à medida de inclusão proposta por Vossa

Senhoria, solicito que preliminarmente sejam elaborados os
estudos preliminares e o termo de referência, a fim de
viabilizar a mensuração do impacto orçamentário no referido
plano.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/02/2019, às 14:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495957 e o código CRC 3FE28257.

0000452-42.2019.6.02.8000 0495957v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.

À Direção-Geral,

Sr. Diretor-Geral,

Compulsando os autos, constato que, após a devolução do procedimento à
requisitante, foi juntado o competente Documento de Oficialização de Demanda – DOD,
sendo, em seguida, indicados os servidores da demandante e da STI que integrarão,
conjuntamente com um designado por esta Secretaria, a comissão responsável pela
elaboração dos estudos preliminares.

Assim, conforme disciplinado pela Resolução nº 182/2013, do Conselho Nacional de
Justiça, dando prosseguimento ao curso do feito, houve seu retorno à STI para que
fosse informado se a aquisição pretendida encontrava-se inclusa no plano de
contratações de soluções de tecnologia da informação, o que obteve resposta
negativa.

Na oportunidade, a unidade competente, no evento 0495957, solicitou que, antes de
sua inclusão no referido planejamento, fossem elaborados os estudos preliminares e o
respectivo termo de referência, com a finalidade de que se tornasse possível a
definição do impacto orçamentário da contratação no plano em questão.

Para além, em atenção a celeridade que o caso requer, ante a necessidade de dar
cumprimento ao teor disposto no Acórdão TCU nº 1.832/2018 – Plenário, indico o
servidor Henrique Cirqueira Freire, lotado na SAPEV, como integrante administrativo da
equipe de planejamento da contratação.

Dessa forma, diante do exposto, submeto o pleito formulado à elevada consideração
de V. Sa.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/02/2019, 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
0496348 e o código CRC BC4E5482.

Despacho GSAD 0496348         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 17
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de fevereiro de 2019.
Trata-se de demanda inaugurada pela Secretaria

Judiciária objetivando ao aperfeiçoamento da publicidade das sessões
de julgamento deste Tribunal, em observância às recomendações
insertas no Acórdão TCU nº 1.832/2018 - Plenário, e com base nos
arts. 6º e 22 da Resolução nº 215/2015, do Conselho Nacional de
Justiça.

Conta nos autos Documento de Oficialização da Demanda
para aquisição de sistema de videomonitoramento e transmissão
online das sessões do Pleno do TRE/AL (0493426), bem como os
servidores indicados para integrarem a comissão responsável pela
elaboração dos estudos preliminares, em conformidade com a
Resolução CNJ nº 182/2013.

Apesar de a aquisição não constar no plano de
contratações de soluções de tecnologia da inofrmação para o
corrente exercício, ponderou o Senhor Secretário de Tecnologia da
Informação sobre a elaboração preliminar dos estudos preliminares e
o termo de referência, a fim de viabilizar a mensuração do impacto
orçamentário no referido plano, consoante se observa do
despacho 0495957.

Assim, aquiescendo com a proposição ora em análise,
submeto o presente procedimento à superior consideração de Vossa
Excelência para análise e deliberação, e, em havendo concordância
com solicitação da STI, sugiro sejam designados os membros
respresentantes das unidades demandante, técnica e administrativa,
respectivamente, os servidores Luciano Apel, o Chefe da Seção de
Gestão de Insfraestrutura e Henrique Cirqueira Freire, para compor
a Comissão de Planejamento da contratação em comento.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 27/02/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

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

Conclusão GDG 0507891         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 19



0507891 e o código CRC 80764331.
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DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.

 

 

Nos autos, a Senhora Secretária Judiciária, ao invocar a Res./CNJ
nº 215/2015 e o Acórdão/TCU nº 1.832/2018-Plenário, provocou a Diretoria-
Geral acerca da necessidade de que sejam adotados, no âmbito deste
Tribunal, providências para que as sessões plenárias sejam veiculadas e
gravadas. Apresentou termo de referência (0491504) e Documento de
Oficialização de Demanda – DOD (0493426).

 
Após tramitação entre as Secretarias de Administração e de

Tecnologia da Informação, chegam-me conclusos os autos, por ato da
Diretoria-Geral, indicando servidores para que atuem nos procedimentos
respectivos (0507891).

 
Diante do exposto, APROVO a designação dos servidores

Luciano Apel e Henrique Cirqueira Freire para que integrem a Comissão de
Planejamento. Determino, com isso, a devolução do feito à Diretoria-Geral para
a edição da portaria respectiva e demais providências cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/03/2019, às 15:39, 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
0509327 e o código CRC 505988A5.

0000452-42.2019.6.02.8000 0509327v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 88/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0000452-
42.2019.6.02.8000 ;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as
contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos
firmados pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de adquirir equipamentos e
softwares necessários para viabilizar a implantação de sistema de videomonitoramento
e transmissão online das sessões do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
consoante descrição no documento de oficialização de demanda, composta pelos
 representantes das unidades demandante, técnica e administrativa, respectivamente,
os servidores Luciano Apel, o Chefe da Seção de Gestão de Insfraestrutura e Henrique
Cirqueira Freire.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Desembargador Presidente

Maceió, 08 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 08/03/2019, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511213 e o código CRC E6C80041.
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Publicador_DJE nº 20190045
Disponibilização: 11/03/2019
Publicação: 12/03/2019
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 88/2019, foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 045, de 12/03/2019, à fl. 05.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 13/03/2019, 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
0513226 e o código CRC 8608C3D2.

0000452-42.2019.6.02.8000 0513226v2
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 88/2019 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0513226, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração, STI  e Secretaria
Judiciária para ciência aos interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/03/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513230 e o código CRC 1754B769.

0000452-42.2019.6.02.8000 0513230v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.

À SAPEV,

Sr. Chefe,

Instituída a equipe de planejamento da contratação pro meio da Portaria Presidência 88
(evento 0511213), encaminho o feito para que seja dado ciência ao servidor Henrique
Cirqueira Freire, bem como para que sejam adotadas as providências para continuidade
do procedimento, com a execução dos estudos preliminares.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2019, às 08:51, 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
0514540 e o código CRC 8050B388.

0000452-42.2019.6.02.8000 0514540v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para que

os interessados tenham ciência da designação do Senhor
Presidente.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/03/2019, às 11:19, 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
0514904 e o código CRC 74C87193.

0000452-42.2019.6.02.8000 0514904v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em virtude de pedido apresentado pelo Senhor

Coordenador de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP),
solicito alteração na Portaria da Presidência nº 88 (0511213) que
nomeia o servidor Luciano Apel para constituir a Comissão de
Planejamento no processo de implantação de videomonitoramento e
transmissão online das sessões do Pleno, para que esta atividade seja
exercida pela servidora Bianca Renata de Almeida Gomes de
Mello, Chefe da Seção de Acompanhamentos e Atos Preparatórios
(SAAP).

 
Respeitosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 15/03/2019, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514981 e o código CRC A8CC4AE8.

0000452-42.2019.6.02.8000 0514981v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de março de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de solicitação firmada pela Secretária Judiciária,

por meio do despacho 0514981, com vistas à alteração da Portaria
Presidência nº 88/2019 (0511213), que constituiu Comissão de
Planejamento objetivando à aquisição de equipamentos e softwares
necessários para viabilizar a implantação de sistema de
videomonitoramento e transmissão online das sessões do Pleno do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de forma a substituir o
servidor Luciano Apel pela servidora Bianca Renata de Almeida
Gomes de Mello, Chefe da Seção de Acompanhamentos e Atos
Preparatórios (SAAP).

Não havendo qualquer objeção por parte desta Diretoria-
Geral quanto à alteração pretendida, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência para
análise e deliberação.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/03/2019, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515543 e o código CRC BEED09D7.

0000452-42.2019.6.02.8000 0515543v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.
 
Diante da manifestação da Senhora Secretária Judiciária

(0514981), que endossou pedido do servidor responsável, no âmbito daquela
Secretaria, para a implementação da transmissão on line das sessões
do Pleno deste Tribunal, AUTORIZO a substituição, como membro da
Comissão de Planejamento respectiva, do servidor LUCIANO APEL, pela
servidora BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELLO, Chefe da Seção
de Acompanhamentos e Atos Preparatórios (SAAP).

 
Devolva-se à Diretoria-Geral para a edição do competente ato.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/03/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515758 e o código CRC DA8AE823.

0000452-42.2019.6.02.8000 0515758v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 131/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no Processo
Administrativo TRE-AL nº 0000452-42.2019.6.02.8000 ;

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a composição da Comissão de Planejamento a fim de adquirir
equipamentos e softwares necessários para viabilizar a implantação de sistema de
videomonitoramento e transmissão online das sessões do Pleno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, instituída pela Portaria Presidência nº 88/2019,  substituindo o
nome do servidor LUCIANO APEL,  representante da unidade demandante, pelo da
servidora BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELLO, Chefe da Seção de
Acompanhamentos e Atos Preparatórios (SAAP).

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 21 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/03/2019, às 12:28, 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
0517899 e o código CRC 5BD37A7B.

0000452-42.2019.6.02.8000 0517899v5

Publicador_DJE nº 20190056
Disponibilização: 26/03/2019
Publicação: 27/03/2019
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 131/2019 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 56, de 27/03/2019, à fl. 05.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 27/03/2019, às 15:17, 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
0520173 e o código CRC 36F96571.

0000452-42.2019.6.02.8000 0520173v2
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DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 131/2019 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0520173 determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração e à Secretaria Judiciária
para ciência aos interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/03/2019, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520175 e o código CRC 06118617.

0000452-42.2019.6.02.8000 0520175v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.
 
Ao Senhor Coordenador de Acompanhamentos e

Registros Plenários para observância do Despacho do Senhor Diretor-
Geral (0520175).

 
David Magalhães de Azevedo
Secretário Judiciário Substituto

 
Documento assinado eletronicamente por DAVID MAGALHÃES DE AZEVEDO,
Secretário Substituto, em 29/03/2019, às 09:18, 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
0521240 e o código CRC BEA90B81.

0000452-42.2019.6.02.8000 0521240v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
Aos Servidores Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello e

Luciano Apel  para ciência e demais providências, conforme
Despacho GDG (0520175).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA,
Coordenador, em 01/04/2019, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522049 e o código CRC CB87787C.

0000452-42.2019.6.02.8000 0522049v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
À Seção de Acompanhamentos e Atos Preparatórios

(SAAP) e à SAPEV servidor Henrique Cirqueira Freire
 
Prezados Membros da Comissão - Portaria 88/2019

e 131/2019 (0511213 e 0517899),
 
A sugerir a realização de reunião conjunta para que

a demandante possa declinar maiores detalhes do pretendido
para a feitura dos necessários Estudos Preliminares e
decorrente Termo de Referência.

A aguardar agendamento e a sugerir, ainda, como
referência o Manual de Contrataçõs de TI, disponível na
Intranet >> Informações Gerais >> Manual de Contratações
de TI

 
Cordialmente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 05/04/2019, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525366 e o código CRC CFE5AA40.

0000452-42.2019.6.02.8000 0525366v1
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Estudos Preliminares

1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
 
1.1. Contextualização
 

Entre as ações relativas ao incremento da Transparência se faz
necessária a transmissão de Sessões do Pleno deste Tribunal. Neste contexto,
sugere-se a contratação de empresa especializada para este fim.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços especializados para
realizar a transmissão ao vivo de Sessões do Pleno, com as seguintes
características mínimas:

Fornecimento de 02 câmeras em regime de comodato
As câmeras devem ter foco fixo,  para o Pleno e para a tribuna destinada
aos advogados;
Instalação e manutenção das câmeras, com substituição em caso de
equipamento ou acessório com defeito;
Deverá ser realizada a alteração da trasmissão para a câmera focada em
quem tem a palavra (Pleno ou advogado);
Características técnicas mínimas de cada câmera:

Resolução mínima de 1080P (1920 x 1080)/16:9;
Taxa de transmissão de frames: 30FPS;
Interface de rede cabeada (RJ-45);
Ângulo de visão horizontal: 110º;
Ângulo de visão vertical: 50º;
Alimentação por meio de PoE;
Deverá acompanhar o injetor PoE.

As câmaras devem ter de mesmo fabricante e modelo;
A empresa será responsável pela pré-edição e transmissão das sessões
(streaming) ao vivo por meio do Canal do YouTube do TRE-AL, ou por outra
plataforma que o Contratante utilize, como por exempo, Facebook ou
Instagram;
A tranmissão se dará em resolusão não inferior a 1280x720 (HD);
Manutenção do histórico de sessões transmitidas no YouTube;
Deverá ser realizado backup das sessões gravadas em mídia digital e
entregue à Secretaria Judiciária, sempre que houver sessão;
Integração com a mesa de som já instalada de maneira a permitir a
transmissão do som com a qualidade adequada;
Cobrança a ser realizada por evento, independente da duração.
A empresa deverá manter backup das sessões durante toda a vigência do
contrato.

 
Seu detalhamento será fixado em Termo de Referência a ser incorporado ao
presente procedimento.
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3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Apesar de existirem vários serviços que comportam a

transmissão via Streaming de vídeo de eventos ao vivo, neste primeiro
momento é sugerida a utilização do YouTube por ser uma plataforma muito
utilizada e ser um serviço gratuito. Outros meios também gratuitos são o
Facebook e o Instagram.

 
Desta maneira, os custos serão focados na contratação de

empresa para realizar os serviços de preparação e transmissão do conteúdo
para o YouTube.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Pregão Eletrônico nº 21/2017 do TRE-CE
Pregão Eletrônico nº 21/2017 do TRE-GO

5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
Existem soluções mais sofisticadas do ponto de vista do serviço

de gravação/transmissão, como por exemplo o uso de cinegrafistas e múltiplas
câmeras, mas se optou, a título de sugestão preliminar, por uma solução mais
simples, inicialmente de maneira que os custos da contratação sejam
reduzidos. Entretanto, poderão ser realizados ajustes nas contratações
posteriores de forma a aprimorar a qualidade do serviço.

 
De outro prisma, é possível realizar a transmissão por

solução mais simples como por exemplo pelo uso de
smartphone manuseado por servidor deste Tribunal, mas de antemão
entendemos ser uma solução um tanto artesanal, fato que pode causar baixa
qualidade de som e imagens, além de entendermos não haver expertise
interna para realizar esta atividade de forma satisfatória.

 
Uma alternativa às anteriores seria a aquisição dos

equipamentos de áudio e vídeo e a capacitação de servidores para executar os
serviços necessários. Esta opção entretanto apresenta algumas dificuldades
no tocante à manutenção dos equipamentos, atualização tecnológica e
treinamento de servidores, representando risco elevado à continuidade dos
serviços.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

Não se vislumbra.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

Não se aplica.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

O custo foi estimado preliminarmente de acordo com a proposta
comercial doc. 0569027 e com base no valor de R$ 450,00 por evento; a ser
devidamente balisado por pesquisa de preço e formação de preço pela
SEIC/COMAP.
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Desta forma, estima-se o custo em:

Ano Não Eleitoral: 12 x 8 Sessões Por mês = R$ 42.000,00 Anual
Ano Eleitoral: R$ 57.600,00 Anual

Janeiro a Julho: 7 x 8 Sessões Por Mês = R$ 25.200,00
Agosto: 12 Sessões = R$ 5.400,00
Setembro a Dezembro = 4 x 15 Sessões Por Mês = R$ 27.000,00

 
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

Por se tratar de exigência quanto à Transparência, existe a
necessidade de transmissão de Sessões do Pleno através da Internet, e neste
sentido sugere-se, inicialmente, uma solução mais simples do ponto de vista
tecnológico para que o objetivo seja alcançado, pretendendo-se o menor custo
possível para a obtenção de resultado que possa ser considerado suficiente e
com reduzida exposição a riscos de descontinuidade.

Destaca-se outrossim que o modelo de contratação
proposto permite sua eventual substituição por solução que seja entendida
como mais adequada no futuro, possivelmente com características mais
avançadas, sem a necessidade de enfrentamento de questões relacionadas a
desfazimento de bens, por exemplo.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

De forma resumida, a solução se baseia na contratação de
empresa especializada para instalação de câmeras, edições de preparação de
vídeo e transmissão pela Internet por meio da plataforma Youtube, atualmente
eleita pelo Tribunal.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

A presente demanda de contratação está relacionada diretamente com a aderência ao
Art. nº 22 da Resolução CNJ nº 215/2015.

15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Atender à sugestão do Art. nº 22 da Resolução CNJ nº 215/2015;
Melhoria na pontuação com base na "Tabela de Avaliação e Pontuação das
Informações veiculadas na Internet" (Anexo II da Resolução nº 2015/2015 do CNJ)

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A demanda está alinhada com o Art. nº 22 da Resolução CNJ nº

215/2015.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não se verifica, a priori, questões desta natureza, vez que a
instalação e operacionalização das câmeras ficará sob a responsabilidade da
empresa contratada.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Vide o Item 11 dos presentes Estudos Preliminares.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Não se verifica, a priori, questões desta natureza.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

A descontinuidade da prestação do serviço pode comprometer os
esforços para a ampliação da transparência por parte deste Tribunal.

 
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se aplica por se tratar de contratação inicial.
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19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):
Não se vislumbra em horizonte próximo solução que permita a

independência de contratos desta natureza, principalmente devido à
necessidade de serviços especializados.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado. 
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Não se vislumbra parcelamento do objeto vez que a contratação
em tela é de prestação de serviço.

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):

Como se trata de contração de serviço único, sugere-se a adjudicação por item.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão.

20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):

A fonte de recursos deve ser apontada pela Administração.

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)

12 (doze) meses, renováveis na forma da legislação vigente, por tratar-se de serviço
contínuo.

20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):

Na forma da Portaria TRE/AL nº 382/2018, doc.0517899:

Integrante Demandante:  Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello / Chefe da Seção
de Acompanhamentos e Atos Preparatórios (SAAP)

Telefone: (82) 2122-7659

E-mail: biancamello@tre-al.jus.br

 

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura (SEGI)

Telefone: (82) 2122-7753

E-mail: segi@tre-al.jus.br

 

Integrante Administrativo: Henrique Cirqueira Freire

Telefone: (82) 2122-7777

E-mail: henriquefreire@tre-al.jus.br

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):

Gestão do Contrato: Seção de Gestão de Contratos;

Entende-se que, durante a atividade de Fiscalização Técnica, deverão ser aferidas, no
mínimo, as seguintes características do serviço:
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a) Resolução do vídeo;

b) Taxa de transmissão de frames;

c) Qualidade de áudio;

d) Transmissão em tempo real;

e) Entrega de cópia de segurança.

Diante disso, no tocante à Fiscalização Técnica, entende-se que poderá ser atribuída a
mais de um servidor, a depender das condições técnicas e fáticas de verificação da
execução do serviço.

21. Análise de Riscos:

A análise em questão é mínima, portanto, não exaustiva e focada em aspectos
diretamente ligados ao procedimento nas suas etapas de aquisição e fornecimento.

Risco: 1 Não Aprovação dos documentos do Planejamento da
Contratação

Danos e impacto: Atraso no processo de contratação
Ações Responsável Prazo
Adotar procedimentos para que a área
administrativa acompanhe a elaboração
dos documentos, evitando envios e
devoluções do processo

Equipe de
planejamento da
contratação

Durante todo o processo de
contratação.Reuniões com superiores para

sensibilização e aprovação dos
documentos.

 

Risco: 2 Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros
para aquisição

Danos e impacto: Impossibilidade da contratação
Utilização de solução artesanal.

Ações Responsável Prazo
Encontrar a maneira mais vantajosa
economicamente para realizar a
contratação

Equipe de
planejamento da
contratação

Durante todo o processo de
contratação.

Sensibilizar a alta administração do
tribunal sobre a importância da
contratção

Secretário Judiciária

Remanejar verbas de outros projetos
previstos no plano de contratações
mas que não serão executados por
razões diversas

Secretário de
Administração

 

Risco: 3 Atraso na entrega

Danos e impacto:
Atraso na aderência ao sugerido Art. nº 22 da
Resolução CNJ nº 215/2015
Menor pontuação deste Tribunal do tocante à
Transparência
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Ações Responsável Prazo
Estipular sanções administrativas para
ocorrências de atraso

Equipe de
planejamento da
contratação

Durante o planejamento da
contratação.

Aplicar sanções administrativas Equipe de gestão da
contratação

Durante a execução do
contrato.

 

Risco: 4 Falha na prestação de serviços

Danos e impacto: Possibilidade de perda de eventos relevantes
Lacunas no histórico de sessões transmitidas

Ações Responsável Prazo
Aplicar sanções administrativas Equipe de gestão da

contratação
Durante a execução do
contrato.

Solução de contorno (transmissão por
meios alternativos, tais como
smartphones. Isto pode ficar a cargo
da empresa, como exigência
contratual)

Assessoria de
Comunicação

 

A seguir se encontra a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados:

 

Impacto /
Probabilidade Sem Impacto Baixo Médio Alto

Baixo   Riscos 1 e 2  
Média   Risco 3 Risco 4
Alta     

 

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 4 (Falha na
prestação de serviços) cuja ocorrência poderá inviabilizar a realização de transmissão
de sessões. Desse modo, este risco de ve ser mitigado por meio das ações de
prevenção registradas neste documento.

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Empresas que trabalhem no ramo audiovisual com experiência em transmissões ao
vivo pela Internet

Maceió, 18 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 02/08/2019, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 02/08/2019, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Membro
da Comissão, em 02/08/2019, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569027 e o código CRC 0CA95F49.

0000452-42.2019.6.02.8000 0569027v107
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Concluídos os estudos preliminares à contratação

pretendida, encaminham-se os presentes autos a vossa
senhoria.

 
Respeitosamente,
Comissão de Planejamento

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Membro
da Comissão, em 02/08/2019, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 02/08/2019, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Membro da Comissão, em 02/08/2019, às 11:52, 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
0576058 e o código CRC 8601EDF4.

0000452-42.2019.6.02.8000 0576058v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2019.

 

Retorno o feito à Comissão de Planejamento para
elaboração do respectivo Termo de Referência, conforme o rito
previsto do art. 8ª da Resolução nº 182/2013 do CNJ.

Em paralelo, direciono os autos à COFIN para
pronunciamento a respeito da viabilidade do suporte orçamentário da
contratação almejada, considerando a estimativa constante nos
estudos preliminares (0569027).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/08/2019, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580134 e o código CRC 58B96375.

0000452-42.2019.6.02.8000 0580134v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2019.
À SGO.
 
Prezados,
 
Remeto os autos para que informe sobre a

existência de orçamento, conforme solicita o Despacho retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 13/08/2019, às 18:05,
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
0580245 e o código CRC 123A72CE.

0000452-42.2019.6.02.8000 0580245v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2019.
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Devido ao fato de estar envolvido diretamente nos

processos de antecipação de investimentos de TIC do
Exercício 2020 (0007384-46.2019.6.02.8000, 0005304-
12.2019.6.02.8000 e 0004514-28.2019.6.02.8000), entre
outros relativos a aquisições desto atual exercício, solicito
avaliar a substiuição deste subscritor (Chefe da Seção de
Gerência de Infraestrutura) enquanto Integrante Ténico da
Comissão de Planejamento da Contratação de que trata a
Portaria 88/2019 da Presidência deste Tribunal, Doc.
SEI 0511213, pelo Assistente IV da Seção de Gerência de
Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 03/09/2019, às 16:47, 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
0589134 e o código CRC C40B7572.

0000452-42.2019.6.02.8000 0589134v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Manifesto concordância com a demanda do

Despacho SEGI 0589134.
 
À consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/09/2019, 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
0589168 e o código CRC 518FCE1E.

0000452-42.2019.6.02.8000 0589168v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que seja avaliada a manifestação do Chefe

da Seção de Gerência de Infraestrutura, que trata da
substituição do integrante técnico designado pela Portaria nº
88/2019.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 03/09/2019, às 17:15, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589206 e o código CRC A577F7D2.

0000452-42.2019.6.02.8000 0589206v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2019.
Maceió, 05 setembro de 2019.

Sei nº 0000452-42.2019.6.02.8000
Informação nº 202/2019
 
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
1. Em resposta ao Despacho GSAD (0580134), acerca da viabilidade
orçamentária, após consulta aos autos SEI 0009991-
66.2018.6.02.8000 (PLOA 2020) e SEI 0001505-58.2019.6.02.8000
(Coleta de dados para PLOA 2020 - STI), informamos que:

a) A demanda foi incluída no Despacho GSJ (0512603),
fundamentada no art. 22 da Res.-CNJ nº 215/2015 e Acórdão
TCU nº 832/2018.
b) A STI apresentou a proposta inicial incluindo o item na
despesa agregada “Manutenção e sustentação de software”,
no valor de R$ 20.000,00 (0527501).
c) Na proposta consolidada de ajustes do orçamento
Ordinário, aprovada pelo Despacho GPRES (0547553), o item
foi incluído na despesa agregada “Manutenção de Software”
(0546826), que sofreu um corte de R$ 255.540,00.
d) na PLOA 2020 - Pleitos (0540468), não há previsão para a
presente contratação (SEI 0009992-51.2018.6.02.8000).
 

2. Pontuamos que na tabela o corte não foi discriminado sobre os
itens desta despesa agregada. Após conversa informal com a COINF,
que lançou a proposta, restou dúvida sobre o corte ou não do item de
despesa.
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3. Nos estudos preliminares nos autos (0569027) constam as
seguintes cotações estimadas:

Ano Não Eleitoral: 12 x 8 Sessões Por mês = R$ 43.200,00 Anual
(valor corrigido)
Ano Eleitoral: R$ 57.600,00 Anual

Janeiro a Julho: 7 x 8 Sessões Por Mês = R$ 25.200,00
Agosto: 12 Sessões = R$ 5.400,00
Setembro a Dezembro = 4 x 15 Sessões Por Mês = R$ 27.000,00

4. Sobre o exercício 2019, apesar da disponibilidade no crédito
disponível, a viabilidade orçamentária dependeria da continuidade do
serviço no próximo ano.
 
5. Sobre o exercício 2020 há um déficit inicial de R$ 37.600,00 (caso
os inicialmente previstos R$20.000,00 sejam mantidos), baseado na
estimativa apresentada, que poderia ser coberto com
remanejamentos do orçamento Ordinário e Pleitos, conforme seja
especificada a natureza das sessões, e de acordo com a devida
deliberação superior. Ressalvado o fato de ainda não haver termo de
referência e nem pesquisa de preço.
 
6. Diante do exposto, sugerimos que os autos retornem à SAD para
conhecimento e análise da informação prestada.
 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 05/09/2019, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 05/09/2019, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590533 e o código CRC 949A99EA.

0000452-42.2019.6.02.8000 0590533v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de solicitação firmada pelo Secretário de

Tecnologia da Informação, por meio do despacho 0589206, com
vistas à alteração da Portaria Presidência nº 88/2019 (0511213), que
constituiu Comissão de Planejamento objetivando à aquisição de
equipamentos e softwares necessários para viabilizar a implantação
de sistema de videomonitoramento e transmissão online das sessões
do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de forma a
substituir o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, enquanto
integrante técnico da referida comissão, pelo Assistente IV da Seção
de Gerência de Infraestrutura, na forma da indicação efetuada no
despacho 0589134.

Não havendo qualquer objeção por parte desta Diretoria-
Geral quanto à alteração pretendida, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência para
análise e deliberação, sugerindo o acatamento do pleito, salvo melhor
entendimento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/09/2019, às 08:55, 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
0590751 e o código CRC F747C3A7.

0000452-42.2019.6.02.8000 0590751v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2019.
Ao GSAD.
 
Sr. Secretário,
 
Remeto os autos, na presente quadra, com o

Despacho SGO 0590533 em resposta ao Despacho GSAD
0580134.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 05/09/2019, às 17:35,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590752 e o código CRC A62CBD21.

0000452-42.2019.6.02.8000 0590752v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2019.
 
Cuida-se de solicitação registrada nos autos pelo Chefe

da Seção de Gerência de Infraestrutura (0589134) solicitando a sua
substituição na Comissão de Planejamento e Contratação regida pela
Portaria da Presidência nº 88/2019 (0511213), que rege a aquisição
de equipamento para o videoemonitoramento e transmissão online
das sessões deste Tribunal.

 
O pedido está fundamentado no fato de estar o subscritor

envolvido diretamente nos processos de antecipação de
investimentos de TIC do Exercício 2020 (Processos SEI nº 0007384-
46.2019.6.02.8000, 0005304-12.2019.6.02.8000 e 0004514-
28.2019.6.02.8000), entre outros relativos também às aquisições
previstas para o exercício em curso, razão pela qual sugere a
indicação, em seu lugar, do titular da Assistência IV da Seção de
Gerência de Infraestrutura.

 
O pleito chega ratificado pelo Senhor Secretário de

Tecnologia da Informação (0589206) e pelo Ilustríssimo Senhor
Diretor-Geral (0590751).

 
Em face das razões suscitadas, autorizo a substituição.

Devolvam-se os autos à Diretoria-Geral para a elaboração do ato
normativo necessário.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/09/2019, às 17:56, 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
0591044 e o código CRC 2A599420.

0000452-42.2019.6.02.8000 0591044v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2019.
Reporto-me ao Despacho SGO 0590533, para, com

a devida vência, sugerir a continuidade de tramitação do feito,
como forma de melhor apurarmos a estimativa da despesa a
ser incorrida, no sentido de avaliar, com maior precisão, o
impacto de sua implementação no orçamento deste Órgão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2019, às 17:55, 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
0591433 e o código CRC 4BD66216.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 352/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
considerando o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0000452-
42.2019.6.02.8000 ;

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a composição da Comissão de Planejamento a fim de adquirir
equipamentos e softwares necessários para viabilizar a implantação de sistema de
videomonitoramento e transmissão online das sessões do Pleno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, instituída pela Portaria Presidência nº 88/2019,  substituindo o
nome do servidor CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, pelo do servidor MOACIR DE
BARROS PEDROSA JÚNIOR, Assistente IV da Seção de Gerência de Infraestrutura, para
desempenhar as atribuições de Integrante Técnico na referida comissão.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Maceió, 12 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/09/2019, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593895 e o código CRC CC5ED098.

0000452-42.2019.6.02.8000 0593895v8

Publicador_DJE nº 20190178
Disponibilização: 19/09/2019
Publicação: 20/09/2019
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que a Portaria nº
352 (0593895), do Exmo. Sr. Desembargador Presidente deste
Tribunal, foi publicada no DEJE/AL nº 178, de 20 de setembro
de 2019, pág 7. 

Documento assinado eletronicamente por MARIA RITA CORREIA LAURINDO DE
MACÊDO SOUTO, Assistente de Apoio Administrativo da Diretoria Geral, em
20/09/2019, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597101 e o código CRC 85F7FE19.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.
Publicada a Portaria nº 352 (0593895, da

Presidência deste Tribunal, faço encaminhar os presentes
autos à Coordenadoria de Infraestrutura e à Coordenadoria de
Acompanhamento e Registros Plenários, para
encaminhamento aos membros da Comissão de Planejamento
voltada a adquirir equipamentos e softwares necessários para
viabilizar a implantação de sistema de videomonitoramento e
transmissão online das sessões do Pleno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, para as providências de sua
competência.  

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597120 e o código CRC 44303DDB.

0000452-42.2019.6.02.8000 0597120v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 – Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de operação
de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação,
edição, monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo,
em streaming, em plataforma digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE,
das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como  de outros eventos atinentes à
Justiça Eleitoral realizados em sua Sede.

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, em regime de comodato, de
câmeras de vídeo, computador e outros materiais necessários, assim como a
instalação e manutenção desses equipamentos, além de prestação de serviços
de operação de áudio e vídeo,  visando a gravação, edição, monitoramento,
produção  de  material  gravado  e  transmissão  ao  vivo,  em  streaming,  em
plataforma digital escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do
TRE/AL, bem  como  de  outros  eventos  atinentes  à  Justiça  Eleitoral  nas
dependências de sua sede. 

2. DO OBJETIVO

2.1  –  Registro  e  publicidade  das  Sessões  Plenárias  do  TRE-AL e  demais
eventos atinentes à Justiça Eleitoral com a possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos, com registro da data e hora
das filmagens e gravações, conforme as condições estabelecidas neste Termo
de  Referência,  considerando  a  quantidade  de  sessões  estimada  em,
aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para anos não eleitorais e 128
(cento e vinte e oito) sessões para anos eleitorais; 

3. DOS SERVIÇOS

3.1 – Os serviços, objeto deste Termo de Referência, consistem em:

3.1.1  -  Operação  dos  equipamentos  destinados  à  gravação,  edição,
monitoramento,  produção  de  material  gravado  e  transmissão  ao  vivo,  em
streaming,  das  Sessões  Plenárias  e  demais  eventos  atinentes  à  Justiça
Eleitoral;

3.1.2 – Fornecimento de, no mínimo, 02 (duas) câmeras de vídeo, 01 (um)
computador e demais equipamentos e materiais necessários à execução dos
serviços objeto deste Termo de Referência, em regime de comodato;
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3.1.2.1  –  Os  equipamentos  da  CONTRATADA  deverão  ser  operados  de
forma  integrada  com  os  equipamentos  de  áudio  fornecidos  pelo
CONTRATANTE e guardar com estes plena compatibilidade;

3.1.3 – Transmissão e gravação da integralidade da Sessão Plenária  ou do
evento,  com  garantia  de  continuidade,  sem  interrupções  nem  omissão  de
qualquer momento desde sua abertura até seu encerramento;

3.1.3.1 – O horário de início da Sessão Plenária ou do evento será informado
nos  termos  dos  subitens  7.1  a  7.3.1  e  seu  encerramento  será  indicado  ao
representante  da  CONTRATADA  por  servidor  da   Seção  de
Acompanhamento e Atos Preparatórios da Secretaria Judiciária;

3.1.4 – Instalação e posicionamento das câmeras e dos demais equipamentos
em obediência às orientações do CONTRATANTE;

3.1.5  –  Verificação  de  perfeito  funcionamento  de  todo  o  equipamento
necessário para a gravação com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco)
da Sessão Plenária ou evento;

3.1.6 – Armazenamento do material gravado em DVD, pen drive, HD externo
ou qualquer outro meio de que o CONTRATANTE disponha, mídia essa que
deverá ser acondicionada em embalagem própria e devidamente identificada,
para  entrega  ao  CONTRATANTE,  na  Seção  de  Acompanhamento  e  Atos
Preparatórios da Coordenadoria de Acompanhamentos e Registros Plenários
(CARP)  da  Secretaria  Judiciária  imediatamente  após  o  encerramento  da
Sessão Plenária ou evento;

3.1.6.1  –  A  mídia  será  entregue  mediante  recibo,  que  corresponderá  ao
recebimento  provisório,  e,  após  verificação  dos  registros  nela  contidos,  o
CONTRATANTE informará seu recebimento definitivo à  CONTRATADA
por meio idôneo, seja impresso ou digital, no prazo de XX (XXXX) dias úteis;
A ESPECIFICAR

3.6.1.1.1  –  Caso  seja  constatada  alguma  falha  nos  registros  da  mídia,  o
CONTRATANTE notificará  o  ocorrido  à  CONTRATADA para  que  retire
nova  mídia  junto  à  CONTRATANTE  para  novo  registro,  que  deverá  ser
entregue ao CONTRATANTE no prazo de XX (XXXX) dias úteis, repetindo-
se o procedimento a partir do subitem 3.1.6.1; A ESPECIFICAR

3.1.7  –  Disponibilização  de técnicos  da  CONTRATADA  em  número
suficiente para garantir a execução do objeto do Termo de Referência.

2.1 – Os serviços, objeto deste Termo de Referência, consistem em:
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2.1.1 – Fornecimento em regime de comodato de 2 (duas) câmeras de vídeo
com  suas  respectivas  instalações,  computador  e  demais  equipamentos,
cabeamentos  e  materiais  necessários  à  execução  dos  serviços  objeto  deste
Termo de Referência, de forma fixa até o encerramento do contrato;

2.1.2 – Operação das referidas câmeras e computador, de forma integrada com
os  equipamentos  de  áudio  fornecidos  pelo  CONTRATANTE,  visando  à
gravação, edição, monitoramento, produção de material gravado e transmissão
ao vivo, em streaming;

2.2 – O período de gravação deverá compreender a duração total da Sessão
Plenária ou do evento, com garantia de continuidade, sem interrupções nem
omissão de qualquer momento do período;

2.3  –  O  posicionamento  das  câmeras  e  dos  demais  equipamentos  deverá
obedecer às orientações do CONTRATANTE;

2.4 – Todo o equipamento necessário para a gravação deverá ser testado no
mínimo 45 (quarenta e cinco) minutos antes do início da sessão ou evento;

2.5  – O material produzido, por sessão ou evento,  conforme orientação do
CONTRATANTE, deverá ser armazenado em DVD,  pen drive, HD externo
ou qualquer outro meio de que o CONTRATANTE disponha, acondicionando
a mídia em embalagem própria e identificando-a devidamente;

2.6 – O CONTRATADO deverá disponibilizar técnicos em número suficiente
para garantir a execução do objeto do Termo de Referência.

3.  4. DO LOCAL DOS SERVIÇOS

4.1 - Os serviços serão prestados na Sala do Pleno, localizada no 1º andar do
edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida
Aristeu  de  Andrade,  Farol,  377,  Farol,  Maceió/AL,  e,  eventualmente,  em
outros locais previamente indicados pela Presidência desta Corte. Regras para
outros locais?

4. 5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura,
podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivos  períodos,  a  critério  do
CONTRATANTE, nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993.

5. 6. DO MATERIAL A SER EMPREGADO
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O material  a ser fornecido pelo CONTRATADO deverá se integrar com o
material fornecido pelo CONTRATANTE e será composto por:

6.1 – Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATADO deverão integrar-
se aos materiai fornecidos pelo CONTRATANTE e serão, no mínimo:

5.1  6.1.1 – 02  (duas)  câmeras   digitais,  com  as  seguintes  características
mínimas:

6.1.1.1 – Sensor de 2MP full HD 1080p;

6.1.1.2 – Lente de 2,8 mm;

6.1.1.3 – Ângulo de visão H:112º/V: 60º lente fixa;

6.1.1.4 – Resolução da imagem de 1080P(1920 x 1080)/16:9;

6.1.1.5 – Taxa de frames: 1 a 30FPS;

6.1.1.6 – Conexão: RJ45 (10/100 base-T);

6.1.1.7 – Alimentação: 12Vdc/PoE (802.3af);

6.1.1.8 – Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas.

5.2 6.1.2 – 01 (um) computador, com as seguintes características mínimas:

6.1.2.1 – Processador Intel Core i5;

6.1.2.2 – 8GB de memória RAM;

6.1.2.3 – 1TB de disco rígido;

6.1.2.4 – Leitor/Gravador de DVD;

5.3 6.1.3 – Software para gravação e transmissão de vídeo em streaming;

5.4  6.1.4 – Outros materiais necessários para a boa prestação dos serviços
estipulados neste Termo de Referência;

5.5 – As configurações descritas nos itens 5.1 e 5.2 são mínimas;

O material a ser fornecido pelo CONTRATANTE serão os seguintes:
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5.6  6.2 – Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATANTE serão os
seguintes:
5.6 6.2.1 – Mesa de som da marca Berhinger, modelo Eurodesk 24/18 canais;

5.7 6.2.2  – Amplificador da marca Ciclotron,  modelo Wattsom DBS 2000
2x250w;

5.8 6.2.3 – Equalizador da marca Berhinger, 31 bandas com limitador e saída
para subwolfer subwoofer;

5.9 6.2.4 – Duas caixas de som da marca JBL, modelo CBT 100la 400w com
sistema de feixo constante;

5.10 6.2.5 – Dois microfones sem fio de mão da marca Shure, modelo SM58;

5.11 6.2.6  –  Doze  microfones  de  mesa  da  marca  Yoga,  tipo  goseneeck
gooseneck com 30 cm, chave liga/desliga;

6. 7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

7.1 – O CONTRATADO obrigar-se-á a dar plena e fiel execução ao contrato,
respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas, e, especialmente: 

6.1 7.1.1 – Fornecer em regime de comodato câmeras de vídeo, computador e
outros materiais necessários, assim como a instalar e dar manutenção nesses
mesmos equipamentos, além de prestar serviços de operação de áudio e vídeo,
visando à gravação, edição, monitoramento, produção de material gravado e
transmissão ao vivo, em  streaming  das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem
como de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral nas dependências de sua
sede;

6.2  7.1.2 – Recompor a estrutura física após a instalação/desinstalação das
câmeras em área determinada pelo CONTRATANTE;
RE
6.3  7.1.3 – Entregar à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da
Coordenadoria  de  Acompanhamentos  e  Registros  Plenários  (CARP)  da
Secretaria  Judiciária,  imediatamente  após  o  término  das  filmagens  e
gravações, o material com o conteúdo gravado em áudio e vídeo, devidamente
conferido quanto à efetividade deste, acondicionado em embalagem própria e
devidamente identificado;

6.4 7.1.4 – Testar com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos
antes do início de cada sessão ou evento todos os equipamentos que serão
utilizados nas filmagens/gravações/transmissões;
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6.5 7.1.5 – Manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos
serviços ora contratados;

6.5.1 7.1.5.1 – Os serviços deverão ser executados Executar os serviços sob a
orientação e a responsabilidade de um profissional habilitado na especialidade
requerida, de nível médio ou superior;

6.5.2 – Apresentar atestado de capacidade técnica comprovando a execução de
atividades similares;DESLOCADO PARA ITEM 12

6.6  7.1.6 – Garantir a execução do objeto deste Termo de Referência, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta
ao serviço e demissão de empregados; 

6.7  7.1.7 – Apresentar a relação dos empregados autorizados a proceder às
gravações/filmagens/transmissões  à  Gestão  Contratual,  a  qual  deve  ser
imediatamente atualizada em caso de alteração;

6.7.1  7.1.7.1 – Os  empregados  do  CONTRATADO deverão  se  apresentar
Apresentar seus empregados para os serviços trajando vestimentas trajados de
acordo  com o local  onde  serão  prestados  os  serviços;  Necessário  detalhar
trajes?

6.8 7.1.8 – Cuidar para que seus empregados, ao prestarem os serviços objeto
deste  Termo  de  Referência,  zelem  pelo  patrimônio  público,  bem  como
mantenham respeito para com os servidores do CONTRATANTE;

6.9  7.1.9 –  Substituir,  imediatamente,  o(s)  empregado(s)  que  não  for(em)
qualificado(s) para a execução da tarefa ou que não atender(em) a qualquer
das exigências atribuídas ao CONTRATADO;

6.10  7.1.10 – Manter, reparar ou substituir, se for o caso, os equipamentos
fornecidos em comodato e  materiais  que apresentarem qualquer defeito ou
sofrerem danos originários de mau uso, inclusive extravio, em tempo hábil no
prazo  de  02  (dois)  dias  úteis  a  partir  da  notificação  feita  pelo
CONTRATANTE, não causando descontinuidade na prestação do serviço;

6.11 7.1.11 – Zelar pela integridade dos equipamentos utilizados na execução
dos  serviços  objeto  deste  Termo  de  Referência,  pertencentes  ao
CONTRATANTE, quando do seu manuseio;

6.12 7.1.12 – Indenizar o CONTRATANTE em caso de avarias ocasionadas
por manuseio indevido, extravios ou outros danos comprovadamente causados
pelo CONTRATADO;
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TRE
6.13 7.1.13 – Acatar, imediatamente, as instruções e observações que emanem
da fiscalização do CONTRATANTE, refazendo, às suas expensas, qualquer
trabalho não aceito;

6.14 7.1.14 – Não Abster-se de transferir a terceiros, no todo ou em parte, os
serviços contratados, sem autorização;

6.15  7.1.15 –  Manter  preposto  na  cidade  de  Maceió-AL,  aceito  pelo
CONTRATANTE,  durante  todo  o  período  de  vigência  contratual,  para
representar o CONTRATADO sempre que necessário;

6.16  7.1.16 – Disponibilizar  ao CONTRATANTE relação dos números de
telefones fixos e/ou móveis  e/ou endereços eletrônicos da empresa,  de seu
preposto e  dos funcionários  encarregados da prestação dos serviços  objeto
deste Tremo Termo de Referência, para eventual contato;

6.17  7.1.17 –  Manter  sempre  atualizados,  neste  Tribunal, sob  pena  de
inexecução parcial do ajuste, os dados de identificação e contato da empresa
(CNPJ,  domicílio,  endereço,  telefones,  endereço  eletrônico,  dentre  outros),
que devem estar consignados nas notas fiscais apresentadas;

6.18  7.1.18 – Manter  sigilo  sobre todo e qualquer assunto de interesse do
TRE-AL ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do
presente objeto, devendo orientar seus funcionários neste sentido; 

6.18.1  7.1.18.1 – Para fiel  cumprimento do disposto no  item 6.18 subitem
7.1.18 acima,  representantes  e  empregados  do  CONTRATADO  deverão
assinar um termo de responsabilidade de manutenção de sigilo e ciência das
normas de segurança vigentes no TRE-AL antes do início de suas atividades;

7.1.18.1.1  –  Será  disponibilizada  ao  CONTRATADO cópia  eletrônica  das
normas de segurança;

6.19 7.1.19 – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório;

6.20  7.1.20 – Comprovar,  sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a
quitação das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias no prazo de
05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE;

6.21 7.1.21 – Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de
validade, novas vias válidas da Certidão Negativa de Débitos relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas e do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, juntamente
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com  a  nota  fiscal  de  serviços,  documentação  comprobatória  de  sua
regularidade fiscal;

6.22  7.1.22 – Responder pela má conduta que seus empregados porventura
venham  a apresentar  durante  a  permanência  em  recinto  do  Tribunal  e/ou
durante a prestação dos serviços previstos neste Termo de Referência;

6.23 7.1.23 – Responder pelos danos causados diretamente ao TRE-AL ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução ou por inexecução dos
serviços, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
TRE
6.24 7.1.24 – Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados
por seus empregados às instalações, equipamentos e objetos de propriedade do
CONTRATANTE,  quando  estes  tenham  sido  ocasionados  por  seus
empregados durante a execução do objeto contratado;

6.25  7.1.25 –  Responsabilizar-se  por  todas  as  providências  e  obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos
serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecidos em dependência do
TRE-AL;

6.26 7.1.26 – Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda
trabalhista, cível ou penal, relacionada à execução dos serviços previstos neste
deste Termo  de  Referência,  originariamente  ou  vinculadas  por  prevenção,
conexão ou continência;

6.27  7.1.27 –  Responsabilizar-se  pelos  encargos  fiscais  e  comerciais
decorrentes da execução dos serviços previstos neste Termo de Referência;

6.28 7.1.28 – Os empregados do CONTRATADO não terão, Cuidar para que
seus empregados não mantenham, em hipótese alguma, qualquer relação de
emprego  com  o  TRE-AL,  sendo  de  exclusiva  responsabilidade  do
CONTRATADO as  despesas  com todos  os  encargos  e  obrigações  sociais,
trabalhistas e fiscais referentes à sua atividade.

7. 8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 – O CONTRATANTE obrigar-se-á a:

7.1 8.1.1 – Disponibilizar espaço de trabalho (sala de controle de áudio) e a
rede para  streaming de forma a viabilizar a execução dos serviços previstos
neste Termo;
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7.2 8.1.2 – Fornecer ao CONTRATADO, até o final de cada mês, calendário
com as datas das sessões ordinárias a serem filmadas/gravadas/transmitidas no
mês subsequente;

7.3 8.1.3 – Comunicar ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas, eventuais alterações no calendário das sessões, assim
como a  realização  de  sessões  extraordinárias  e  outros  eventos  atinentes  à
Justiça Eleitoral e que devam ser filmados/gravados/transmitidos;

7.3.1 8.1.3.1 – O prazo estabelecido no item anterior poderá ser inferior a 48
(quarenta e oito) horas, em caso de força maior; Regras para força maior?

7.4  8.1.4 –  Promover,  por  meio  da  Assessoria  de  Comunicação  Social  e
Acessibilidade (ACS),  o acompanhamento e  a fiscalização da prestação de
serviços  de  gravação/filmagem/transmissão,  sob  os  aspectos  quantitativo  e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando
as  ocorrências  de  quaisquer  fatos  que,  a  seu  critério,  exijam  medidas
corretivas por parte do CONTRATADO; Níveis de serviço?

7.5  8.1.5 –  Fornecer  a  conectividade  de  internet,  além  dos  equipamentos
elencados nos itens 5.6 e 5.7 subitens 6.2.1 a 6.2.6;
TRE
7.6. 8.1.6 – Permitir o livre acesso do CONTRATADO e de seus empregados
as  suas  dependências,  para  o  fim  de  executar  o  objeto  deste  Termo  de
Referência;

7.6.1 8.1.6.1 – O acesso aos equipamentos será permitido pela Assessoria de
Comunicação Social e Acessibilidade (ACS) somente após a identificação do
representante ou empregado do CONTRATADO;

7.7  8.1.7 –  Prestar  as  informações,  atinentes  ao  objeto  deste  Termo  de
Referência, que venham a ser solicitadas;

7.8 8.1.8 – Rejeitar a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência
por terceiros, sem autorização;

7.9 8.1.9 – Recusar os serviços que estejam em desacordo com o especificado
neste Termo de Referência, sempre que essa medida se tornar necessária;

7.10  8.1.10 – Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, de acordo com as
condições  de  preço  e  prazo  estabelecidas,  relativamente  aos  serviços
efetivamente  prestados  pelo  CONTRATADO  e  aceitos  pelo
CONTRATANTE, condicionado à apresentação de nota fiscal e certidões de
regularidade;
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7.11 8.1.11 – Monitorar, durante a vigência do contrato, o cumprimento das
obrigações assumidas pelo CONTRATADO;

7.11.1 8.1.11.1 – Exigir do CONTRATADO a qualquer tempo, documentação
que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os  seus encargos
previdenciários, trabalhistas e fiscais assumidos pelo mesmo.

8. 9. DOS EVENTOS

9.1 – As sessões plenárias, principal objeto do presente Termo de Referência,
são realizadas, nos termos do Regimento Interno do Tribunal, ordinariamente,
da seguinte forma:

a) 9.1.1 – Ano Eleitoral: número máximo de 8 sessões mensais no período de
janeiro a julho, de 12 sessões em agosto e de 15 sessões mensais no período
de setembro a dezembro;

b) 9.1.2 – Ano não-eleitoral: número máximo de 8 sessões mensais.

8.1 9.2 – As sessões ordinárias, em regra, iniciam-se às 15 horas, ocorrendo
em qualquer dia útil, e, excepcionalmente, aos sábados, domingos e feriados,
sem horário de término definido;

8.2  9.3 – Excepcionalmente, poderão ser realizadas sessões extraordinárias,
em qualquer dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

8.3 9.4 – Qualquer alteração dos locais, dias e horários das sessões ordinárias,
bem  como  a  realização  de  sessões  extraordinárias,  serão  comunicadas  ao
CONTRATADO com antecedência  mínima de  48 (quarenta  e  oito)  horas,
salvo motivo de força maior. REGRA PARA FORÇA MAIOR?

8.4 9.5 – A realização de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral, quando
necessária  a  sua  filmagem/gravação/transmissão,  será  comunicada  ao
CONTRATADO com antecedência  mínima de  48 (quarenta  e  oito)  horas,
salvo motivo de força maior. REGRA PARA FORÇA MAIOR?

9. 10. DO PREÇO

9.1  10.1 – O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pela prestação
dos serviços objeto deste Termo de Referência, valor fixo por evento,  valor
este conforme proposta comercial;

9.2  10.2 –  Incluir-se-ão  nos  preços  propostos  os  valores  relativos  às
obrigações  tributárias,  trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais,  a  acidentes  de
trabalho, infortunística, fretes, diárias, prêmios de seguros, fornecimento de
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equipamentos, materiais, mão de obra e demais custos diretos e indiretos que
possam ou venham a incidir na execução do objeto do Contrato a ser firmado.

10. 11. DAS PENALIDADES

10.1  11.1 – Por força do presente instrumento, observado o estabelecido na
Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, e com aplicação
subsidiária da Lei nº 8.666/93, sujeitar-se-á o CONTRATADO às seguintes
penalidades, nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste, estabelecendo-
se que:

10.1.1 11.1.1 – Nos termos do artigo 7° da Lei n.º 10.520/02 c/c o artigo 28 do
Decreto n. 5.450/2005, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, o
CONTRATADO  ficará poderá ser impedido de licitar e de contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas neste contrato, das responsabilidades civil e
criminal e das demais cominações legais porventura aplicáveis, nos seguintes
casos:

10.1.1.1 11.1.1.1 – Apresentação de documentação falsa;
10.1.1.2 11.1.1.2 – Retardamento na execução do objeto contratual;
10.1.1.3 11.1.1.3 – Falha na execução do contrato;
10.1.1.4 11.1.1.4 – Fraude na execução do contrato;
10.1.1.5 11.1.1.5 – Comportamento inidôneo;
10.1.1.6 11.1.1.6 – Declaração falsa;
10.1.1.7 11.1.1.7 – Fraude fiscal.
TRE
10.2  11.2 –  O  CONTRATANTE  poderá  aplicar  ao  CONTRATADO,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa:

10.2.1  11.2.1 – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato na ocorrência dos casos especificados nas alíneas “10.1.1.1”,
“10.1.1.4”,  “10.1.1.5”,  “10.1.1.6”  e  “10.1.1.7”  do  item  10.1  da  presente
cláusula nos subitens 11.1.1.1, 11.1.1.4, 11.1.1.5, 11.1.1.6 e 11.1.1.7;

10.2.2  11.2.2 – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor
total  do  contrato  na  ocorrência  dos  casos  especificados  no  item  10.1  da
presente  cláusula,  alíneas  “10.1.1.2”  e  “10.1.1.3” nos  subitens  11.1.1.2  e
11.1.1.3, que por suas características configurem inexecução contratual;

10.2.3  11.2.3 – Multa diária de 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e
seis  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato  na  ocorrência  dos  casos
especificados  no  item  10.1  da  presente  cláusula,  alíneas  “10.1.1.2”  e
“10.1.1.3” nos  subitens  11.1.1.2  e  11.1.1.3,  que  por  suas  características
configurem mora;
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10.3 11.3 – Para fins deste instrumento, considera-se:

10.3.1  11.3.1 – Inexecução contratual  –  o inadimplemento injustificado de
obrigação contratual que não mais poderá ser cumprida pelo CONTRATADO,
seja por não mais existir utilidade para o CONTRATANTE, seja por outros
motivos apurados conforme o caso concreto, caracterizando inadimplemento
contratual absoluto;

10.3.2  11.3.2 –  Mora  –  o  inadimplemento  injustificado  de  obrigação
contratual que ainda poderá ser cumprida pelo CONTRATADO por ser útil
para  o  CONTRATANTE,  caracterizando  atraso  no  cumprimento  da
obrigação;

10.3.3 11.3.3 – Comportamento inidôneo – a realização de atos tais como os
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º
8.666/1993.

10.4 11.4 – As cláusulas penais estabelecidas neste instrumento não excluem a
possibilidade do CONTRATANTE exigir do CONTRATADO ressarcimentos
complementares, excedentes às multas.

10.5  11.5 –  A(s)  multa(s)  eventualmente  impostas  por  inadimplemento
parcial/total do presente ajuste, dobrará(ão) a cada caso de reincidência, não
podendo ultrapassar a 100% (art. 412 CCB) do valor total do contrato, sem
prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causado ao interesse
público e da possibilidade da rescisão contratual, cumprindo-se observar que:

10.5.1  11.5.1 –  Independentemente  da  aplicação  de  multa,  deverá  o
CONTRATADO  realizar  integralmente  os  ressarcimentos  e  indenizações
oriundos  de  quaisquer  perdas  e  danos  impostos  ao  CONTRATANTE,
oriundos da execução/inexecução total/parcial do ajuste;

10.5.2  11.5.2 –  Para  a  caracterização  dos  efeitos  da  reincidência,  serão
considerados  qualquer  inadimplemento quaisquer  inadimplementos ao
presente instrumento, não importando sua natureza;

10.5.3  11.5.3 –  As  multas  serão  consideradas  para  efeito  de  reincidência
durante  todo  o  período  de  vigência  do  contrato,  independentemente  se
vigência originária e/ou prorrogada;

10.6  11.6 – Da aplicação das penalidades estabelecidas na presente cláusula
caberá  recurso,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  data  da
notificação.
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10.7 11.7 – Se os valores dos pagamentos devidos ao CONTRATADO forem
insuficientes  para  saldar  os  débitos  decorrentes  das
multas/indenizações/ressarcimentos,  o  CONTRATADO  ficará  obrigado  a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados
da notificação.

10.8  11.8 –  Os  valores  das  multas/indenizações/ressarcimentos  são serão
descontados  de  qualquer  crédito/pagamento  eventualmente  devido  ao
CONTRATADO.

10.9  11.9 – Esgotados os meios administrativos para cobrança dos valores
devidos  pelo  CONTRATADO  ao  CONTRATANTE,  serão  encaminhados
para inscrição em dívida ativa e/ou cobrado judicialmente, ou descontados dos
eventuais créditos oriundos dos demais contratos celebrados, nos termos do
§11 da Cláusula Sexta do contrato.

11. DISPOSIÇÃO GERAL 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1  –  A  PROPONENTE/LICITANTE  deverá  apresentar  atestado  de
capacidade  técnica  comprovando  a  execução  de  atividades  similares  às
previstas neste Termo de Referência de forma satisfatória;

11.1. 12.2 –  Antes do início da vigência do contrato, será realizada reunião
para  exposição  das  atribuições  de  cada  unidade  quanto  à  prestação  dos
serviços  pelo  CONTRATADO,  com  a  participação  da  Seção  de
Acompanhamento  e  Atos  Preparatórios  da  Secretaria  Judiciária,  Seção  de
Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação, da Seção
de Administração de Prédios e Veículos Seção de Manutenção e Reparos e
Seção de Gestão de Contratos da Secretaria de Administração e da Seção de
Assessoria de Comunicação e Acessibilidade da Presidência.

12.2.1  – A Seção de  Acompanhamento  e  Atos Preparatórios  da  Secretaria
Judiciária deverá receber a mídia com material gravado durante os eventos,
nos termos dos subitens 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.1.1 e 7.1.3, bem como informar o
CONTRATADO quando do encerramento de cada evento para finalização de
sua transmissão/gravação, conforme subitem 3.1.3.1;

12.2.2 – A Seção de Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da
Informação deverá prover a infraestrutura necessária para o desempenho das
atividades  da  contratada  no  que  se  refere  à  conectividade  de  internet  e  à
infraestrutura lógica de rede de dados, bem como identificar a suficiência do
material utilizado pelo CONTRATADO na execução dos serviços;

12.2.3 –  A Seção de Manutenção e Reparos da Secretaria de Administração
deverá atuar em suporte às atividades desenvolvidas pela Seção de Gestão de
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Infraestrutura  da  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação,  realizando  as
intervenções necessárias;

12.2.4  –  A Seção de  Gestão  de  Contratos  da  Secretaria  de  Administração
deverá gerir o contrato, nos termos das Resoluções TRE/AL n.º15.787/2017 e
n.º15.904/2018,  solicitando  às  demais  unidade  envolvidas  que  realizem
atestação dos serviços prestados, nos limites de suas atribuições;

12.2.5  –  A  Seção  de  Assessoria  de  Comunicação  e  Acessibilidade  da
Presidência deverá acompanhar as transmissões em streaming, para verificar
sua continuidade, sem interrupções ou omissões, conforme subitens 3.1.3 e
8.1.4,  bem  como  permitir  o  acesso  dos  profissionais  indicados  pelo
CONTRATADO aos equipamentos relacionados neste Termo de Referência,
conforme subitem 8.1.6.1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1 – Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de operação de
áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming,
em plataforma digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do
TRE/AL, bem como de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua
Sede.

2. DO OBJETIVO

2.1 – Registro e publicidade das Sessões Plenárias do TRE-AL e demais eventos
atinentes à Justiça Eleitoral com a possibilidade de recuperação dos dados
imediatamente após o final dos trabalhos, com registro da data e hora das filmagens e
gravações, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência,
considerando a quantidade de sessões estimada em, aproximadamente, 96 (noventa e
seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito) sessões para anos
eleitorais.

3. DOS SERVIÇOS

3.1 – Os serviços, objeto deste Termo de Referência, consistem em:

3.1.1 - Operação dos equipamentos destinados à gravação, edição, monitoramento,
produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, das Sessões
Plenárias e demais eventos atinentes à Justiça Eleitoral;

3.1.2 – Fornecimento de, no mínimo, 02 (duas) câmeras de vídeo, 01 (um) computador
e demais equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência, em regime de comodato;

3.1.2.1 – Os equipamentos da CONTRATADA deverão ser operados de forma integrada
com os equipamentos de áudio fornecidos pelo CONTRATANTE e guardar com estes
plena compatibilidade;

3.1.3 – Transmissão e gravação da integralidade da Sessão Plenária ou do evento, com
garantia de continuidade, sem interrupções nem omissão de qualquer momento desde
sua abertura até seu encerramento;

3.1.3.1 – O horário de início da Sessão Plenária ou do evento será informado nos
termos dos subitens 7.1 a 7.3.1 e seu encerramento será indicado ao representante da
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CONTRATADA por servidor da Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da
Secretaria Judiciária;

3.1.4 – Instalação e posicionamento das câmeras e dos demais equipamentos em
obediência às orientações do CONTRATANTE;

3.1.5 – Verificação de perfeito funcionamento de todo o equipamento necessário para a
gravação com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) da Sessão Plenária ou
evento;

3.1.6 – Armazenamento do material gravado em DVD, pen drive, HD externo ou
qualquer outro meio de que o CONTRATANTE disponha, mídia essa que deverá ser
acondicionada em embalagem própria e devidamente identificada, para entrega ao
CONTRATANTE, na Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Coordenadoria
de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria Judiciária
imediatamente após o encerramento da Sessão Plenária ou evento;

3.1.6.1 – A mídia será entregue mediante recibo, que corresponderá ao recebimento
provisório, e, após verificação dos registros nela contidos, o CONTRATANTE informará
seu recebimento definitivo à CONTRATADA por meio idôneo, seja impresso ou digital,
no prazo de XX (XXXX) dias úteis; A ESPECIFICAR

3.6.1.1.1 – Caso seja constatada alguma falha nos registros da mídia, o CONTRATANTE
notificará o ocorrido à CONTRATADA para que retire nova mídia junto à CONTRATANTE
para novo registro, que deverá ser entregue ao CONTRATANTE no prazo de XX (XXXX)
dias úteis, repetindo-se o procedimento a partir do subitem 3.1.6.1; A ESPECIFICAR

3.1.7 – Disponibilização de técnicos da CONTRATADA em número suficiente para
garantir a execução do objeto do Termo de Referência.

4. DO LOCAL DOS SERVIÇOS

4.1 - Os serviços serão prestados na Sala do Pleno, localizada no 1º andar do edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade,
Farol, 377, Farol, Maceió/AL, e, eventualmente, em outros locais previamente indicados
pela Presidência desta Corte. Regras para outros locais?

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE,
nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

6. DO MATERIAL A SER EMPREGADO

6.1 – Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATADO deverão integrar-se aos
materiai fornecidos pelo CONTRATANTE e serão, no mínimo:

6.1.1 – 02 (duas) câmeras digitais, com as seguintes características mínimas:

6.1.1.1 – Sensor de 2MP full HD 1080p;

6.1.1.2 – Lente de 2,8 mm;

6.1.1.3 – Ângulo de visão H:112º/V: 60º lente fixa;
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6.1.1.4 – Resolução da imagem de 1080P(1920 x 1080)/16:9;

6.1.1.5 – Taxa de frames: 30FPS;

6.1.1.6 – Conexão: RJ45 (10/100 base-T);

6.1.1.7 – Alimentação: 12Vdc/PoE (802.3af);

6.1.1.8 – Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas.

6.1.2 – 01 (um) computador, com as seguintes características mínimas:

6.1.2.1 – Processador Intel Core i5;

6.1.2.2 – 8GB de memória RAM;

6.1.2.3 – 1TB de disco rígido;

6.1.2.4 – Leitor/Gravador de DVD;

6.1.3 – Software para gravação e transmissão de vídeo em streaming;

6.1.4 – Outros materiais necessários para a boa prestação dos serviços estipulados
neste Termo de Referência;

6.2 – Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATANTE serão os seguintes:

6.2.1 – Mesa de som da marca Berhinger, modelo Eurodesk 24/18 canais;

6.2.2 – Amplificador da marca Ciclotron, modelo Wattsom DBS 2000 2x250w;

6.2.3 – Equalizador da marca Berhinger, 31 bandas com limitador e saída para
subwoofer;

6.2.4 – Duas caixas de som da marca JBL, modelo CBT 100la 400w com sistema de
feixo constante;

6.2.5 – Dois microfones sem fio de mão da marca Shure, modelo SM58;

6.2.6 – Doze microfones de mesa da marca Yoga, tipo gooseneck com 30 cm, chave
liga/desliga.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

7.1 – O CONTRATADO obrigar-se-á a dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas
todas as cláusulas e condições estabelecidas, e, especialmente:

7.1.1 – Fornecer em regime de comodato câmeras de vídeo, computador e outros
materiais necessários, assim como a instalar e dar manutenção nesses mesmos
equipamentos, além de prestar serviços de operação de áudio e vídeo, visando à
gravação, edição, monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao
vivo, em streaming das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos
atinentes à Justiça Eleitoral nas dependências de sua sede;

7.1.2 – Recompor a estrutura física após a instalação/desinstalação das câmeras em
área determinada pelo CONTRATANTE;
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7.1.3 – Entregar à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Coordenadoria
de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria Judiciária,
imediatamente após o término das filmagens e gravações, o material com o conteúdo
gravado em áudio e vídeo, devidamente conferido quanto à efetividade deste,
acondicionado em embalagem própria e devidamente identificado;

7.1.4 – Testar com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos antes do
início de cada sessão ou evento todos os equipamentos que serão utilizados nas
filmagens/gravações/transmissões;

7.1.5 – Manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços ora
contratados;

7.1.5.1 – Executar os serviços sob a orientação e a responsabilidade de um profissional
habilitado na especialidade requerida, de nível médio ou superior;

7.1.6 – Garantir a execução do objeto deste Termo de Referência, sem interrupção,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão
de empregados;

7.1.7 – Apresentar a relação dos empregados autorizados a proceder às
gravações/filmagens/transmissões à Gestão Contratual, a qual deve ser imediatamente
atualizada em caso de alteração;

7.1.7.1 – Apresentar seus empregados trajados de acordo com o local onde serão
prestados os serviços; É CONVENIENTE DETALHAR TRAJES?

7.1.8 – Cuidar para que seus empregados, ao prestarem os serviços objeto deste
Termo de Referência, zelem pelo patrimônio público, bem como mantenham respeito
para com os servidores do CONTRATANTE;

7.1.9 – Substituir, imediatamente, o(s) empregado(s) que não for(em) qualificado(s)
para a execução da tarefa ou que não atender(em) a qualquer das exigências
atribuídas ao CONTRATADO;

7.1.10 – Manter, reparar ou substituir, se for o caso, os equipamentos fornecidos em
comodato e materiais que apresentarem qualquer defeito ou sofrerem danos
originários de mau uso, inclusive extravio, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da
notificação feita pelo CONTRATANTE, não causando descontinuidade na prestação do
serviço;

7.1.11 – Zelar pela integridade dos equipamentos utilizados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência, pertencentes ao CONTRATANTE, quando do seu
manuseio;

7.1.12 – Indenizar o CONTRATANTE em caso de avarias ocasionadas por manuseio
indevido, extravios ou outros danos comprovadamente causados pelo CONTRATADO;

7.1.13 – Acatar, imediatamente, as instruções e observações que emanem da
fiscalização do CONTRATANTE, refazendo, às suas expensas, qualquer trabalho não
aceito;

7.1.14 – Abster-se de transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços
contratados, sem autorização;

7.1.15 – Manter preposto na cidade de Maceió-AL, aceito pelo CONTRATANTE, durante
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todo o período de vigência contratual, para representar o CONTRATADO sempre que
necessário;

7.1.16 – Disponibilizar ao CONTRATANTE relação dos números de telefones fixos e/ou
móveis e/ou endereços eletrônicos da empresa, de seu preposto e dos funcionários
encarregados da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, para
eventual contato;

7.1.17 – Manter sempre atualizados, neste Tribunal, os dados de identificação e contato
da empresa (CNPJ, domicílio, endereço, telefones, endereço eletrônico, dentre outros),
que devem estar consignados nas notas fiscais apresentadas;

7.1.18 – Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do TRE-AL ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do presente objeto,
devendo orientar seus funcionários neste sentido;

7.1.18.1 – Para fiel cumprimento do disposto no subitem 7.1.18 acima, representantes
e empregados do CONTRATADO deverão assinar um termo de responsabilidade de
manutenção de sigilo e ciência das normas de segurança vigentes no TRE-AL antes do
início de suas atividades;

7.1.18.1.1 – Será disponibilizada ao CONTRATADO cópia eletrônica das normas de
segurança;

7.1.19 – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação
exigidas no procedimento licitatório;

7.1.20 – Comprovar a quitação das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE;

7.1.21 – Apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal de serviços,
documentação comprobatória de sua regularidade fiscal;

7.1.22 – Responder pela má conduta que seus empregados porventura venham a
apresentar durante a permanência em recinto do Tribunal e/ou durante a prestação
dos serviços previstos neste Termo de Referência;

7.1.23 – Responder pelos danos causados diretamente ao TRE-AL ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução ou por inexecução dos serviços, não
excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

7.1.24 – Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados às instalações, equipamentos e objetos de propriedade do CONTRATANTE,
quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do
objeto contratado;

7.1.25 – Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que acontecidos em dependência do TRE-AL;

7.1.26 – Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista,
cível ou penal, relacionada à execução dos serviços previstos neste Termo de
Referência, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;
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7.1.27 – Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da
execução dos serviços previstos neste Termo de Referência;

7.1.28 – Cuidar para que seus empregados não mantenham, em hipótese alguma,
qualquer relação de emprego com o TRE-AL, sendo de exclusiva responsabilidade do
CONTRATADO as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e
fiscais referentes à sua atividade.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 – O CONTRATANTE obrigar-se-á a:

8.1.1 – Disponibilizar espaço de trabalho (sala de controle de áudio) e a rede para
streaming de forma a viabilizar a execução dos serviços previstos neste Termo;

8.1.2 – Fornecer ao CONTRATADO, até o final de cada mês, calendário com as datas
das sessões ordinárias a serem filmadas/gravadas/transmitidas no mês subsequente;

8.1.3 – Comunicar ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, eventuais alterações no calendário das sessões, assim como a realização de
sessões extraordinárias e outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral e que devam ser
filmados/gravados/transmitidos;

8.1.3.1 – O prazo estabelecido no item anterior poderá ser inferior a 48 (quarenta e
oito) horas, em caso de força maior; Seria conveniente estabelecer regras para força
maior. A obrigação é suscetível de penalização?

8.1.4 – Promover, por meio da Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade
(ACS), o acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços de
gravação/filmagem/transmissão, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do CONTRATADO; Seria
conveniente estabelecer níveis de serviço, para deixar claro o grau de tolerância antes
de iniciar-se procedimento de apuração de falta contratual.

8.1.5 – Fornecer a conectividade de internet, além dos equipamentos elencados nos
subitens 6.2.1 a 6.2.6;

8.1.6 – Permitir o livre acesso do CONTRATADO e de seus empregados as suas
dependências, para o fim de executar o objeto deste Termo de Referência;

8.1.6.1 – O acesso aos equipamentos será permitido pela Assessoria de Comunicação
Social e Acessibilidade (ACS) somente após a identificação do representante ou
empregado do CONTRATADO;

8.1.7 – Prestar as informações, atinentes ao objeto deste Termo de Referência, que
venham a ser solicitadas;

8.1.8 – Rejeitar a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência por
terceiros, sem autorização;

8.1.9 – Recusar os serviços que estejam em desacordo com o especificado neste
Termo de Referência, sempre que essa medida se tornar necessária;

8.1.10 – Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, de acordo com as condições de preço
e prazo estabelecidas, relativamente aos serviços efetivamente prestados pelo
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CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE, condicionado à apresentação de nota
fiscal e certidões de regularidade;

8.1.11 – Monitorar, durante a vigência do contrato, o cumprimento das obrigações
assumidas pelo CONTRATADO;

8.1.11.1 – Exigir do CONTRATADO a qualquer tempo, documentação que comprove o
correto e tempestivo pagamento de todos os seus encargos previdenciários,
trabalhistas e fiscais.

9. DOS EVENTOS

9.1 – As sessões plenárias, principal objeto do presente Termo de Referência, são
realizadas, nos termos do Regimento Interno do Tribunal, ordinariamente, da seguinte
forma:

9.1.1 – Ano Eleitoral: número máximo de 8 sessões mensais no período de janeiro a
julho, de 12 sessões em agosto e de 15 sessões mensais no período de setembro a
dezembro;

9.1.2 – Ano não-eleitoral: número máximo de 8 sessões mensais.

9.2 – As sessões ordinárias, em regra, iniciam-se às 15 horas, ocorrendo em qualquer
dia útil, e, excepcionalmente, aos sábados, domingos e feriados, sem horário de
término definido;

9.3 – Excepcionalmente, poderão ser realizadas sessões extraordinárias, em qualquer
dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

9.4 – Qualquer alteração dos locais, dias e horários das sessões ordinárias, bem como
a realização de sessões extraordinárias, serão comunicadas ao CONTRATADO com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo motivo de força maior; Seria
conveniente estabelecer regras para força maior. A obrigação é suscetível de
penalização?

9.5 – A realização de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral, quando necessária a
sua filmagem/gravação/transmissão, será comunicada ao CONTRATADO com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo motivo de força maior. Seria
conveniente estabelecer regras para força maior. A obrigação é suscetível de
penalização?

10. DO PREÇO

10.1 – O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO valor fixo por evento, conforme
proposta comercial;

10.2 – Incluir-se-ão nos preços propostos os valores relativos às obrigações
tributárias, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, a acidentes de trabalho, infortunística,
fretes, diárias, prêmios de seguros, fornecimento de equipamentos, materiais, mão de
obra e demais custos diretos e indiretos que possam ou venham a incidir na execução
do objeto do Contrato a ser firmado.

11. DAS PENALIDADES

11.1 – Por força do presente instrumento, observado o estabelecido na Lei nº
10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, e com aplicação subsidiária da
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Lei nº 8.666/93, sujeitar-se-á o CONTRATADO às seguintes penalidades, nos casos de
inexecução parcial ou total do ajuste, estabelecendo-se que:

11.1.1 – Nos termos do artigo 7° da Lei n.º 10.520/02 c/c o artigo 28 do Decreto n.
5.450/2005, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, o CONTRATADO
ficará poderá ser impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciada
no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
contrato, das responsabilidades civil e criminal e das demais cominações legais
porventura aplicáveis, nos seguintes casos:

11.1.1.1 – Apresentação de documentação falsa;

11.1.1.2 – Retardamento na execução do objeto contratual;

11.1.1.3 – Falha na execução do contrato;

11.1.1.4 – Fraude na execução do contrato;

11.1.1.5 – Comportamento inidôneo;

11.1.1.6 – Declaração falsa;

11.1.1.7 – Fraude fiscal.

11.2 – O CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa:

11.2.1 – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato
na ocorrência dos casos especificados nos subitens 11.1.1.1, 11.1.1.4, 11.1.1.5,
11.1.1.6 e 11.1.1.7;

11.2.2 – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato
na ocorrência dos casos especificados nos subitens 11.1.1.2 e 11.1.1.3, que por suas
características configurem inexecução contratual;

11.2.3 – Multa diária de 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento)
sobre o valor total do contrato na ocorrência dos casos especificados nos subitens
11.1.1.2 e 11.1.1.3, que por suas características configurem mora;

11.3 – Para fins deste instrumento, considera-se:

11.3.1 – Inexecução contratual – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual
que não mais poderá ser cumprida pelo CONTRATADO, seja por não mais existir
utilidade para o CONTRATANTE, seja por outros motivos apurados conforme o caso
concreto, caracterizando inadimplemento contratual absoluto;

11.3.2 – Mora – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual que ainda
poderá ser cumprida pelo CONTRATADO por ser útil para o CONTRATANTE,
caracterizando atraso no cumprimento da obrigação;

11.3.3 – Comportamento inidôneo – a realização de atos tais como os descritos nos
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

11.4 – As cláusulas penais estabelecidas neste instrumento não excluem a possibilidade
do CONTRATANTE exigir do CONTRATADO ressarcimentos complementares,
excedentes às multas.
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11.5 – A(s) multa(s) eventualmente impostas por inadimplemento parcial/total do
presente ajuste, dobrará(ão) a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a
100% (art. 412 CCB) do valor total do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e
danos que venham a ser causado ao interesse público e da possibilidade da rescisão
contratual, cumprindo-se observar que:

11.5.1 – Independentemente da aplicação de multa, deverá o CONTRATADO realizar
integralmente os ressarcimentos e indenizações oriundos de quaisquer perdas e danos
impostos ao CONTRATANTE, oriundos da execução/inexecução total/parcial do ajuste;

11.5.2 – Para a caracterização dos efeitos da reincidência, serão considerados
quaisquer inadimplementos ao presente instrumento, não importando sua natureza;

11.5.3 – As multas serão consideradas para efeito de reincidência durante todo o
período de vigência do contrato, independentemente se vigência originária e/ou
prorrogada;

11.6 – Da aplicação das penalidades estabelecidas na presente cláusula caberá recurso,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação;

11.7 – Se os valores dos pagamentos devidos ao CONTRATADO forem insuficientes
para saldar os débitos decorrentes das multas/indenizações/ressarcimentos, o
CONTRATADO ficará obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, contados da notificação.

11.8 – Os valores das multas/indenizações/ressarcimentos serão descontados de
qualquer crédito/pagamento eventualmente devido ao CONTRATADO.

11.9 – Esgotados os meios administrativos para cobrança dos valores devidos pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, serão encaminhados para inscrição em dívida ativa
e/ou cobrado judicialmente, ou descontados dos eventuais créditos oriundos dos
demais contratos celebrados, nos termos do §11 da Cláusula Sexta do contrato.
TALVEZ HAJA REGRA A TRANSCREVER.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 – A PROPONENTE/LICITANTE deverá apresentar atestado de capacidade técnica
comprovando a execução de atividades similares às previstas neste Termo de
Referência de forma satisfatória;

12.2 – Antes do início da vigência do contrato, será realizada reunião para exposição
das atribuições de cada unidade quanto à prestação dos serviços pelo CONTRATADO,
com a participação da Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Secretaria
Judiciária, Seção de Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da
Informação, da Seção de Manutenção e Reparos e Seção de Gestão de Contratos da
Secretaria de Administração e da Seção de Assessoria de Comunicação e Acessibilidade
da Presidência.

12.2.1 – A Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Secretaria Judiciária
deverá receber a mídia com material gravado durante os eventos, nos termos dos
subitens 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.1.1 e 7.1.3, bem como informar o CONTRATADO quando
do encerramento de cada evento para finalização de sua transmissão/gravação,
conforme subitem 3.1.3.1;

12.2.2 – A Seção de Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da
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Informação deverá prover a infraestrutura necessária para o desempenho das
atividades da contratada no que se refere à conectividade de internet e à infraestrutura
lógica de rede de dados, bem como identificar a suficiência do material utilizado pelo
CONTRATADO na execução dos serviços;

12.2.3 – A Seção de Manutenção e Reparos da Secretaria de Administração deverá
atuar em suporte às atividades desenvolvidas pela Seção de Gestão de Infraestrutura
da Secretaria de Tecnologia da Informação, realizando as intervenções necessárias;

12.2.4 – A Seção de Gestão de Contratos da Secretaria de Administração deverá gerir o
contrato, nos termos das Resoluções TRE/AL n.º15.787/2017 e n.º15.904/2018,
solicitando às demais unidade envolvidas que realizem atestação dos serviços
prestados, nos limites de suas atribuições;

12.2.5 – A Seção de Assessoria de Comunicação e Acessibilidade da Presidência deverá
acompanhar as transmissões em streaming, para verificar sua continuidade, sem
interrupções ou omissões, conforme subitens 3.1.3 e 8.1.4, bem como permitir o
acesso dos profissionais indicados pelo CONTRATADO aos equipamentos relacionados
neste Termo de Referência, conforme subitem 8.1.6.1.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 19/12/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0639562 e o código CRC 587ADC1E.

0000452-42.2019.6.02.8000 0639562v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de dezembro de 2019.
Aos cuidados dos servidores BIANCA RENATA DE

ALMEIDA GOMES DE MELLO e MOACIR DE BARROS
PEDROSA JÚNIOR.

 
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Apresento-lhes proposta de modificações no texto

inicial do Termo de Referência que me foi encaminhado
(evento 0639562), incluindo-se pontos que demandam atenção
destacados em anil, para que avaliem o texto, manifestem-
se sobre os pontos ressaltados e, em sendo o
caso, sugiram novas modificações . Para apoiar essa
atividade, adicionou-se texto original com as exclusões
tachadas e as inclusões com fundo em amarelo (0639560).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 19/12/2019, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0639597 e o código CRC F59CE80C.

0000452-42.2019.6.02.8000 0639597v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de dezembro de 2019.
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Em atenção ao Despacho SAPEV 0639597 e,

considerando o ponto de vista técnico que me cabe, acato as
modificações propostas para o Termo de Referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,
Membro da Comissão, em 19/12/2019, 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
0639767 e o código CRC 20708085.

0000452-42.2019.6.02.8000 0639767v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1 – Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de operação de
áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming,
em plataforma digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do
TRE/AL, bem como de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua
Sede.

2. DO OBJETIVO

2.1 – Registro e publicidade das Sessões Plenárias do TRE-AL e demais eventos
atinentes à Justiça Eleitoral com a possibilidade de recuperação dos dados
imediatamente após o final dos trabalhos, com registro da data e hora das filmagens e
gravações, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência,
considerando a quantidade de sessões estimada em, aproximadamente, 96 (noventa e
seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito) sessões para anos
eleitorais.

3. DOS SERVIÇOS

3.1 – Os serviços, objeto deste Termo de Referência, consistem em:

3.1.1 - Operação dos equipamentos destinados à gravação, edição, monitoramento,
produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, das Sessões
Plenárias e demais eventos atinentes à Justiça Eleitoral;

3.1.2 – Fornecimento de, no mínimo, 02 (duas) câmeras de vídeo, 01 (um) computador
e demais equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços objeto deste
Termo de Referência, em regime de comodato;

3.1.2.1 – Os equipamentos da CONTRATADA deverão ser operados de forma integrada
com os equipamentos de áudio fornecidos pelo CONTRATANTE e guardar com estes
plena compatibilidade;

3.1.3 – Transmissão e gravação da integralidade da Sessão Plenária ou do evento, com
garantia de continuidade, sem interrupções nem omissão de qualquer momento desde
sua abertura até seu encerramento;

3.1.3.1 – O horário de início da Sessão Plenária ou do evento será informado nos
termos dos subitens 7.1 a 7.3.1 e seu encerramento será marcado por ato do Exmo.
Sr. Desembargador Presidente;

3.1.4 – Instalação e posicionamento das câmeras e dos demais equipamentos em
obediência às orientações do CONTRATANTE;

3.1.5 – Verificação de perfeito funcionamento de todo o equipamento necessário para a
gravação com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) da Sessão Plenária ou
evento;

3.1.6 – Armazenamento do material gravado em DVD, pen drive, HD externo ou
qualquer outro meio de que o CONTRATANTE disponha, mídia essa que deverá ser
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acondicionada em embalagem própria e devidamente identificada, para entrega ao
CONTRATANTE, na Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Coordenadoria
de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria Judiciária
imediatamente após o encerramento da Sessão Plenária ou evento;

3.1.6.1 – A mídia será entregue mediante recibo, que corresponderá ao recebimento
provisório, e, após verificação dos registros nela contidos, o CONTRATANTE informará
seu recebimento definitivo à CONTRATADA por meio idôneo, seja impresso ou digital,
até a sessão ou o evento seguinte;

3.1.6.1.1 – A CONTRATADA deverá manter representante no local da prestação dos
serviços por 60 (sessenta) minutos após a entrega da mídia, ou até que receba
liberação de representante da Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da
Coordenadoria de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria
Judiciária, o que ocorrer primeiro;

3.1.6.1.2. – Caso seja constatada alguma falha nos registros da mídia durante o prazo
indicado no subitem 3.1.6.1.1, o CONTRATANTE notificará o ocorrido
à CONTRATADA para que retire nova mídia junto à CONTRATANTE para novo registro,
que deverá ser entregue ao CONTRATANTE no prazo de 60 (sessenta) minutos,
repetindo-se o procedimento a partir do subitem 3.1.6.1;

3.1.7 – Disponibilização de técnicos da CONTRATADA em número suficiente para
garantir a execução do objeto do Termo de Referência.

4. DO LOCAL DOS SERVIÇOS

4.1 - Os serviços serão prestados na Sala do Pleno, localizada no 1º andar do edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade,
Farol, 377, Farol, Maceió/AL, e, eventualmente, em outros locais previamente indicados
pela Presidência desta Corte.

4.1.1 - Estima-se a realização de 05 (cinco) eventos em localidades diversas do edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE,
nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

6. DO MATERIAL A SER EMPREGADO

6.1 – Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATADO deverão integrar-se aos
materiai fornecidos pelo CONTRATANTE e serão, no mínimo:

6.1.1 – 02 (duas) câmeras digitais, com as seguintes características mínimas:

6.1.1.1 – Sensor de 2MP full HD 1080p;

6.1.1.2 – Lente de 2,8 mm;

6.1.1.3 – Ângulo de visão H:112º/V: 60º lente fixa;

6.1.1.4 – Resolução da imagem de 1080P(1920 x 1080)/16:9;

6.1.1.5 – Taxa de frames: 30FPS;

6.1.1.6 – Conexão: RJ45 (10/100 base-T);

6.1.1.7 – Alimentação: 12Vdc/PoE (802.3af);

6.1.1.8 – Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas.

6.1.2 – 01 (um) computador, com as seguintes características mínimas:

6.1.2.1 – Processador Intel Core i5;
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6.1.2.2 – 8GB de memória RAM;

6.1.2.3 – 1TB de disco rígido;

6.1.2.4 – Leitor/Gravador de DVD;

6.1.3 – Software para gravação e transmissão de vídeo em streaming;

6.1.4 – Outros materiais necessários para a boa prestação dos serviços estipulados
neste Termo de Referência;

6.2 – Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATANTE serão os seguintes:

6.2.1 – Mesa de som da marca Berhinger, modelo Eurodesk 24/18 canais;

6.2.2 – Amplificador da marca Ciclotron, modelo Wattsom DBS 2000 2x250w;

6.2.3 – Equalizador da marca Berhinger, 31 bandas com limitador e saída para
subwoofer;

6.2.4 – Duas caixas de som da marca JBL, modelo CBT 100la 400w com sistema de
feixo constante;

6.2.5 – Dois microfones sem fio de mão da marca Shure, modelo SM58;

6.2.6 – Doze microfones de mesa da marca Yoga, tipo gooseneck com 30 cm, chave
liga/desliga.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1 – A CONTRATADA obrigar-se-á a dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas
todas as cláusulas e condições estabelecidas, e, especialmente:

7.1.1 – Fornecer em regime de comodato câmeras de vídeo, computador e outros
materiais necessários, assim como a instalar e dar manutenção nesses mesmos
equipamentos, além de prestar serviços de operação de áudio e vídeo, visando à
gravação, edição, monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao
vivo, em streaming das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos
atinentes à Justiça Eleitoral nas dependências de sua sede;

7.1.2 – Recompor a estrutura física após a instalação/desinstalação das câmeras em
área determinada pelo CONTRATANTE;

7.1.3 – Entregar à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Coordenadoria
de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria Judiciária,
imediatamente após o término das filmagens e gravações, o material com o conteúdo
gravado em áudio e vídeo, devidamente conferido quanto à efetividade deste,
acondicionado em embalagem própria e devidamente identificado, aguardando
liberação conforme subitem 3.1.6.1.1;

7.1.4 – Testar com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos antes do
início de cada sessão ou evento todos os equipamentos que serão utilizados nas
filmagens/gravações/transmissões;

7.1.5 – Manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços ora
contratados;

7.1.5.1 – Executar os serviços sob a orientação e a responsabilidade de um profissional
habilitado na especialidade requerida, de nível médio ou superior;

7.1.6 – Garantir a execução do objeto deste Termo de Referência, sem interrupção,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão
de empregados;

7.1.7 – Apresentar a relação dos empregados autorizados a proceder às
gravações/filmagens/transmissões à Gestão Contratual, a qual deve ser imediatamente
atualizada em caso de alteração;
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7.1.7.1 – Apresentar seus empregados trajando camisa social ou camiseta com
mangas, calça comprida ou saia longa, todos sem estampas, calçado fechado e sem
adornos de cabeça, sempre de acordo com o local onde serão prestados os serviços;

7.1.8 – Cuidar para que seus empregados, ao prestarem os serviços objeto deste
Termo de Referência, zelem pelo patrimônio público, bem como mantenham respeito
para com os servidores do CONTRATANTE;

7.1.9 – Substituir, imediatamente, o(s) empregado(s) que não for(em) qualificado(s)
para a execução da tarefa ou que não atender(em) a qualquer das exigências
atribuídas à CONTRATADA;

7.1.10 – Manter, reparar ou substituir, se for o caso, os equipamentos fornecidos em
comodato e materiais que apresentem qualquer defeito ou sofram danos originários de
mau uso, inclusive extravio, até a realização da sessão ou do evento seguinte, não
causando descontinuidade na prestação do serviço;

7.1.11 – Zelar pela integridade dos equipamentos utilizados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência, pertencentes ao CONTRATANTE, quando do seu
manuseio;

7.1.12 – Indenizar o CONTRATANTE em caso de avarias ocasionadas por manuseio
indevido, extravios ou outros danos comprovadamente causados pela CONTRATADA;

7.1.13 – Acatar, imediatamente, as instruções e observações que emanem da
fiscalização do CONTRATANTE, refazendo, às suas expensas, qualquer trabalho não
aceito;

7.1.14 – Abster-se de transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços
contratados, sem autorização;

7.1.15 – Manter preposto na cidade de Maceió-AL, aceito pelo CONTRATANTE, durante
todo o período de vigência contratual, para representar a CONTRATADA sempre que
necessário;

7.1.16 – Disponibilizar ao CONTRATANTE relação dos números de telefones fixos e/ou
móveis e/ou endereços eletrônicos da empresa, de seu preposto e dos funcionários
encarregados da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, para
eventual contato;

7.1.17 – Manter sempre atualizados, neste Tribunal, os dados de identificação e contato
da empresa (CNPJ, domicílio, endereço, telefones, endereço eletrônico, dentre outros),
que devem estar consignados nas notas fiscais apresentadas;

7.1.18 – Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do TRE-AL ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do presente objeto,
devendo orientar seus funcionários neste sentido;

7.1.18.1 – Para fiel cumprimento do disposto no subitem 7.1.18 acima, representantes
e empregados da CONTRATADA deverão assinar um termo de responsabilidade de
manutenção de sigilo e ciência das normas de segurança vigentes no TRE-AL antes do
início de suas atividades;

7.1.18.1.1 – Será disponibilizada à CONTRATADA cópia eletrônica das normas de
segurança;

7.1.19 – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação
exigidas no procedimento licitatório;

7.1.20 – Comprovar a quitação das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE;

7.1.21 – Apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal de serviços,
documentação comprobatória de sua regularidade fiscal;

7.1.22 – Responder pela má conduta que seus empregados porventura venham a
apresentar durante a permanência em recinto do Tribunal e/ou durante a prestação
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dos serviços previstos neste Termo de Referência;

7.1.23 – Responder pelos danos causados diretamente ao TRE-AL ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução ou por inexecução dos serviços, não
excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

7.1.24 – Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados às instalações, equipamentos e objetos de propriedade do CONTRATANTE,
quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do
objeto contratado;

7.1.25 – Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que acontecidos em dependência do TRE-AL;

7.1.26 – Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista,
cível ou penal, relacionada à execução dos serviços previstos neste Termo de
Referência, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;

7.1.27 – Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da
execução dos serviços previstos neste Termo de Referência;

7.1.28 – Cuidar para que seus empregados não mantenham, em hipótese alguma,
qualquer relação de emprego com o TRE-AL, sendo de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais,
trabalhistas e fiscais referentes à sua atividade.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 – O CONTRATANTE obrigar-se-á a:

8.1.1 – Disponibilizar espaço de trabalho (sala de controle de áudio) e a rede para
streaming de forma a viabilizar a execução dos serviços previstos neste Termo;

8.1.2 – Fornecer à CONTRATADA, até o final de cada mês, calendário com as datas das
sessões ordinárias a serem filmadas/gravadas/transmitidas no mês subsequente;

8.1.3 – Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima ordinária de 48
(quarenta e oito) horas, eventuais alterações no calendário das sessões, assim como a
realização de sessões extraordinárias e outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral e
que devam ser filmados/gravados/transmitidos;

8.1.3.1 – O prazo estabelecido no item anterior poderá extraordinariamente ser inferior
a 48 (quarenta e oito) horas, em caso de determinação do Exmo. Sr. Desembargador-
Presidente;

8.1.4 – Promover, por meio da Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade
(ACS), o acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços de
gravação/filmagem/transmissão, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

8.1.5 – Fornecer a conectividade de internet, além dos equipamentos elencados nos
subitens 6.2.1 a 6.2.6;

8.1.6 – Permitir o livre acesso da CONTRATADA e de seus empregados as suas
dependências, para o fim de executar o objeto deste Termo de Referência;

8.1.6.1 – O acesso aos equipamentos será permitido pela Assessoria de Comunicação
Social e Acessibilidade (ACS) somente após a identificação do representante ou
empregado da CONTRATADA;

8.1.7 – Prestar as informações, atinentes ao objeto deste Termo de Referência, que
venham a ser solicitadas;
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8.1.8 – Rejeitar a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência por
terceiros, sem autorização;

8.1.9 – Recusar os serviços que estejam em desacordo com o especificado neste
Termo de Referência, sempre que essa medida se tornar necessária;

8.1.10 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço
e prazo estabelecidas, relativamente aos serviços efetivamente prestados
pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE, condicionado à apresentação de nota
fiscal e certidões de regularidade;

8.1.11 – Monitorar, durante a vigência do contrato, o cumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA;

8.1.11.1 – Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o
correto e tempestivo pagamento de todos os seus encargos previdenciários,
trabalhistas e fiscais.

9. DOS EVENTOS

9.1 – As sessões plenárias, principal objeto do presente Termo de Referência, são
realizadas, nos termos do Regimento Interno do Tribunal, ordinariamente, da seguinte
forma:

9.1.1 – Ano Eleitoral: número máximo de 8 sessões mensais no período de janeiro a
julho, de 12 sessões em agosto e de 15 sessões mensais no período de setembro a
dezembro;

9.1.2 – Ano não-eleitoral: número máximo de 8 sessões mensais.

9.2 – As sessões ordinárias, em regra, iniciam-se às 15 horas, ocorrendo em qualquer
dia útil, e, excepcionalmente, aos sábados, domingos e feriados, sem horário de
término definido;

9.3 – Excepcionalmente, poderão ser realizadas sessões extraordinárias, em qualquer
dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

9.4 – Qualquer alteração dos locais, dias e horários das sessões ordinárias, bem como
a realização de sessões extraordinárias, serão comunicadas à CONTRATADA com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo determinação do Exmo. Sr.
Desembargador-Presidente;

9.5 – A realização de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral, quando necessária a
sua filmagem/gravação/transmissão, será comunicada à CONTRATADA com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo determinação do Exmo. Sr.
Desembargador-Presidente;

10. DO PREÇO

10.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor fixo por sessão e valor variável
por evento, conforme modelo de proposta comercial constante do Anexo I;

10.2 – Incluir-se-ão nos preços propostos os valores relativos às obrigações
tributárias, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, a acidentes de trabalho, infortunística,
fretes, diárias, prêmios de seguros, fornecimento de equipamentos, materiais, mão de
obra e demais custos diretos e indiretos que possam ou venham a incidir na execução
do objeto do Contrato a ser firmado.

11. DAS PENALIDADES

11.1 – Por força do presente instrumento, observado o estabelecido na Lei nº
10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, e com aplicação subsidiária da
Lei nº 8.666/93, sujeitar-se-á o CONTRATADO às seguintes penalidades, nos casos de
inexecução parcial ou total do ajuste, estabelecendo-se que:

11.1.1 – Nos termos do artigo 7° da Lei n.º 10.520/02 c/c o artigo 28 do Decreto n.
5.450/2005, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa,
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a CONTRATADA poderá ser impedida de licitar e de contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste contrato, das responsabilidades civil e criminal e das demais
cominações legais porventura aplicáveis, nos seguintes casos:

11.1.1.1 – Apresentação de documentação falsa;

11.1.1.2 – Retardamento na execução do objeto contratual;

11.1.1.3 – Falha na execução do contrato;

11.1.1.4 – Fraude na execução do contrato;

11.1.1.5 – Comportamento inidôneo;

11.1.1.6 – Declaração falsa;

11.1.1.7 – Fraude fiscal.

11.2 – O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa:

11.2.1 – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato
na ocorrência dos casos especificados nos subitens 11.1.1.1, 11.1.1.4, 11.1.1.5,
11.1.1.6 e 11.1.1.7;

11.2.2 – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato
na ocorrência dos casos especificados nos subitens 11.1.1.2 e 11.1.1.3, que por suas
características configurem inexecução contratual;

11.2.3 – Multa diária de 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento)
sobre o valor total do contrato na ocorrência dos casos especificados nos subitens
11.1.1.2 e 11.1.1.3, que por suas características configurem mora;

11.2.4 - Será considerado o elenco de eventos constante do Anexo II, para fins de
instauração de procedimento apuratório e de gradação das penalidades eventualmente
impostas à CONTRATADA.

11.3 – Para fins deste instrumento, considera-se:

11.3.1 – Inexecução contratual – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual
que não mais poderá ser cumprida pela CONTRATADA, seja por não mais existir
utilidade para o CONTRATANTE, seja por outros motivos apurados conforme o caso
concreto, caracterizando inadimplemento contratual absoluto;

11.3.2 – Mora – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual que ainda
poderá ser cumprida pela CONTRATADA por ser útil para o CONTRATANTE,
caracterizando atraso no cumprimento da obrigação;

11.3.3 – Comportamento inidôneo – a realização de atos tais como os descritos nos
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

11.4 – As cláusulas penais estabelecidas neste instrumento não excluem a possibilidade
do CONTRATANTE exigir da CONTRATADA ressarcimentos complementares,
excedentes às multas.

11.5 – A(s) multa(s) eventualmente impostas por inadimplemento parcial/total do
presente ajuste, dobrará(ão) a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a
100% (art. 412 CCB) do valor total do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e
danos que venham a ser causado ao interesse público e da possibilidade da rescisão
contratual, cumprindo-se observar que:

11.5.1 – Independentemente da aplicação de multa, deverá a CONTRATADA realizar
integralmente os ressarcimentos e indenizações oriundos de quaisquer perdas e danos
impostos ao CONTRATANTE, oriundos da execução/inexecução total/parcial do ajuste;

11.5.2 – Para a caracterização dos efeitos da reincidência, serão considerados
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quaisquer inadimplementos ao presente instrumento, não importando sua natureza;

11.5.3 – As multas serão consideradas para efeito de reincidência durante todo o
período de vigência do contrato, independentemente se vigência originária e/ou
prorrogada;

11.6 – Da aplicação das penalidades estabelecidas na presente cláusula caberá recurso,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação;

11.7 – Se os valores dos pagamentos devidos à CONTRATADA forem insuficientes para
saldar os débitos decorrentes das multas/indenizações/ressarcimentos,
a CONTRATADA ficará obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados da notificação.

11.8 – Os valores das multas/indenizações/ressarcimentos serão descontados de
qualquer crédito/pagamento eventualmente devido à CONTRATADA.

11.9 – Esgotados os meios administrativos para cobrança dos valores devidos pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, serão encaminhados para inscrição em dívida ativa
e/ou cobrados judicialmente, na forma da lei.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 – A PROPONENTE/LICITANTE deverá apresentar atestado de capacidade técnica
comprovando a execução de atividades equivalentes às previstas neste Termo de
Referência de forma satisfatória;

12.2 – Antes do início da vigência do contrato, será realizada reunião para exposição
das atribuições de cada unidade quanto à prestação dos serviços pela CONTRATADA,
com a participação da Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Secretaria
Judiciária, Seção de Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da
Informação, da Seção de Manutenção e Reparos e Seção de Gestão de Contratos da
Secretaria de Administração e da Seção de Assessoria de Comunicação e Acessibilidade
da Presidência.

12.2.1 – A Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Secretaria Judiciária
deverá receber e guardar a mídia com material gravado durante os eventos, nos
termos dos subitens 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.1.1, 3.1.6.1.2 e 7.1.3;

12.2.2 – A Seção de Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da
Informação deverá prover a infraestrutura necessária para o desempenho das
atividades da CONTRATADA no que se refere à conectividade de internet e à
infraestrutura lógica de rede de dados, bem como identificar a suficiência do material
utilizado pelo CONTRATADO na execução dos serviços;

12.2.3 – A Seção de Manutenção e Reparos da Secretaria de Administração deverá
atuar em suporte às atividades desenvolvidas pela Seção de Gestão de Infraestrutura
da Secretaria de Tecnologia da Informação, realizando as intervenções necessárias;

12.2.4 – A Seção de Gestão de Contratos da Secretaria de Administração deverá gerir o
contrato, nos termos das Resoluções TRE/AL n.º15.787/2017 e n.º15.904/2018,
solicitando às demais unidades envolvidas que realizem atestação dos serviços
prestados, nos limites de suas atribuições;

12.2.5 – A Seção de Assessoria de Comunicação e Acessibilidade da Presidência deverá
acompanhar as transmissões em streaming, para verificar sua continuidade, sem
interrupções ou omissões, conforme subitens 3.1.3 e 8.1.4, bem como permitir o
acesso dos profissionais indicados pela CONTRATADA aos equipamentos relacionados
neste Termo de Referência, conforme subitem 8.1.6.1.

 

ANEXO I
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Serviço Discriminação/composição Valor
Sessão plenária no edifício-sede do
TRE/AL Não há. R$ XXX,XX

Evento externo ao edifício-sede do
TRE/AL

Disponibilidade técnica R$ XXX,XX
Custos de hospedagem e alimentação R$ XXX,XX
Custo de deslocamento por km de distância do
edifício-sede R$ XXX,XX

 

ANEXO II

 

Elenco exemplificativo de falhas executivas, conforme gradação:
1 - Falhas leves:
1.1 - presença de ruído não impeditivo da compreensão do aúdio;
1.2 - volume reduzido não impeditivo da compreensão do áudio;
1.3 - qualidade de imagem inferior a 1080p (1920x1080) e

superior ou igual a 720p (1280x720);
1.4 - assincronia na gravação ou transmissão da sessão ou

evento igual ou inferior a 1 (um) segundo;
2 - Falhas médias:
2.1 - interrupção de áudio e/ou vídeo na gravação ou transmissão

da sessão ou evento por períodos que não superem 1 (um) segundo,
individualmente considerados, nem 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a
cada intervalo de 15 (quinze) minutos;

2.2 - qualidade de imagem inferior a 720p (1280x720) e superior
ou igual a 480p (720x480);

2.3 - distorção de áudio impeditivo de sua
compreensão durante gravação ou transmissão da sessão ou evento por
períodos que não superem 1 (um) segundo, individualmente considerados,
nem 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a cada intervalo de 15 (quinze)
minutos;

2.4 - assincronia na gravação ou transmissão da sessão ou
evento superior a 1 (um) segundo e igual ou inferior a 3 (três) segundos;

2.5 - paralisação de imagem na gravação ou transmissão da
sessão ou evento por períodos que não superem 1 (um) segundo,
individualmente considerados, nem 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a
cada período de 15 (quinze) minutos;

3 - Falhas graves:
3.1 - interrupção de áudio e/ou vídeo na gravação ou transmissão

da sessão ou evento por períodos superiores a 1 (um) segundo,
individualmente considerados, ou a 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a
cada intervalo de 15 (quinze) minutos;

3.2 - distorção de áudio impeditivo de sua
compreensão durante gravação ou transmissão da sessão ou evento por
períodos superiores a 1 (um) segundo, individualmente considerados, ou a 15
(quinze) segundos em sua totalidade, a cada intervalo de 15 (quinze) minutos;

3.3 - assincronia na gravação ou transmissão da sessão ou
evento superior a 3 (três) segundos;

3.4 - paralisação de imagem na gravação ou transmissão da
sessão ou evento por períodos superiores a 1 (um) segundo, individualmente
considerados, ou a 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a cada período
de 15 (quinze) minutos;

3.5 - qualidade de imagem inferior a 480p (720x480);
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3.6 - falta de cópia de segurança (backup).

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 17/02/2020, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656298 e o código CRC AEB35FF2.

0000452-42.2019.6.02.8000 0656298v47
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2020.
Aos cuidados dos servidores BIANCA RENATA DE

ALMEIDA GOMES DE MELLO e MOACIR DE BARROS
PEDROSA JÚNIOR.

 
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Apresento-lhes nova proposta de Termo de

Referência, com alterações realizadas após a última reunião.
Surgiu dúvida a respeito da necessidade de

inclusão de legendas e qual seria a respectiva solução técnica
- bem como se essa característica deveria/poderia ser
incorporada ao objeto contratado.

Rogo-lhes uma releitura geral e especial atenção
aos anexos, por serem inéditos.

Aguardo suas críticas, com vistas ao
aperfeiçoamento do documento.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 17/02/2020, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657639 e o código CRC 891A1F86.

0000452-42.2019.6.02.8000 0657639v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2020.
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Em atenção ao Despacho SAPEV 0657639, venho através

deste registrar minha aquiescência à Minuta do Termo de Referência
apresentada.

Quanto à necessidade de inclusão de legendas e qual
seria a respectiva solução técnica - bem como se essa característica
deveria/poderia ser incorporada ao objeto contratado, entendo
conveniente sua previsão no antedito Termo, haja vista a relevância
da questão da acessibilidade. No tocante à respectiva solução
técnica a ser auferida, pressuponho que a Contratada apresentará as
soluções adequadas para o deslinde do citado tema.

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Analista Judiciário, em 18/02/2020, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657831 e o código CRC 1F73F55A.

0000452-42.2019.6.02.8000 0657831v1
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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.
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Em atenção ao Despacho SAPEV 0657639, venho através

deste registrar o envio de sugestões/apontamento através de seus
endereços de e-mail funcional.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 21/02/2020, às 09:17, 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
0659865 e o código CRC 45B1B451.

0000452-42.2019.6.02.8000 0659865v1
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21/02/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=S8WRFLQBA7KRL&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=S8WRFLQBA7KRL&View=Message&Print=Yes 1/1

De: Moacir de Barros Pedrosa Júnior <moacirpedrosa@tre-al.jus.br>
Para: Bianca Mello <biancamello@tre-al.jus.br>, Henrique Cirqueira Freire <henriquefreire@tre-
al.jus.br>
Data: 21/02/2020 09:14 AM
Assunto: Sugestões/apontamento Minuta SAPEV 0656298 SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezados,

Findada a leitura da Minuta SAPEV 0656298, ofereço as seguintes observações na cor vermelha,
seguidas da sugestão entre aspas, para verificação/correção no texto:

    3.1.3.1 – O horário de início da Sessão Plenária ou do evento será informado nos termos dos
subitens 7.1 a 7.3.1  "item 9" - e seu encerramento será marcado por ato do Exmo. Sr.
Desembargador Presidente;
    3.1.5 – Verificação de perfeito funcionamento de todo o equipamento necessário para a gravação
com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) "minutos" da Sessão Plenária ou evento;
    7.1.1 – Fornecer em regime de comodato câmeras de vídeo, computador e outros materiais
necessários, assim como a instalar e dar manutenção nesses mesmos equipamentos, além de prestar
serviços de operação de áudio e vídeo, visando à gravação, edição, monitoramento, produção de
material gravado e transmissão ao vivo, em streaming das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de
outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral nas dependências de sua sede "e localidades diversas
do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas";
    11.7 – Se os valores dos pagamentos devidos à CONTRATADA forem insuficientes para saldar os
débitos decorrentes das multas/indenizações/ressarcimentos, a CONTRATADA ficará obrigado
"obrigada" a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
notificação.

Por fim, outro ponto que chamou minha atenção é o fato de que a contratação em tela visa dotar a
sala do Pleno de duas câmeras fixas para transmissão das sessões e eventos que ocorrem nesse
ambiente e, conforme item "4.1.1 - Estima-se a realização de 05 (cinco) eventos em localidades
diversas do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas." haverá eventos fora do
edifício-sede. Não encontrei no documento a previsão de equipamentos móveis para a consecução
desse objetivo.

Respeitosamente,

--

Moacir de Barros Pedrosa Júnior 
STI/COINF/Seção de Gerência de Infraestrutura 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
(82) 2122-7751 / 99312-9450 
Segunda à quinta das 13h às 19h, sexta das 7h30 às 13h30
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1 – Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de operação de
áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming,
em plataforma digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do
TRE/AL, bem como de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua
Sede.

2. DO OBJETIVO

2.1 – Registro e publicidade das Sessões Plenárias do TRE-AL e demais eventos
atinentes à Justiça Eleitoral com a possibilidade de recuperação dos dados
imediatamente após o final dos trabalhos, com registro da data e hora das filmagens e
gravações, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência,
considerando a quantidade de sessões estimada em, aproximadamente, 96 (noventa e
seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito) sessões para anos
eleitorais.

3. DOS SERVIÇOS

3.1 – Os serviços, objeto deste Termo de Referência, consistem em:

3.1.1 - Operação dos equipamentos destinados à gravação, edição, monitoramento,
produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, das Sessões
Plenárias e demais eventos atinentes à Justiça Eleitoral;

3.1.2 – Fornecimento dos equipamentos descritos neste Termo de Referência, em
regime de comodato, bem como dos materiais necessários a sua execução;

3.1.2.1 – Os equipamentos da CONTRATADA deverão ser operados de forma integrada
com os equipamentos fornecidos pelo CONTRATANTE e guardar com estes plena
compatibilidade;

3.1.3 – Transmissão e gravação da integralidade da Sessão Plenária ou do evento, com
garantia de continuidade, sem interrupções nem omissão de qualquer momento desde
sua abertura até seu encerramento;

3.1.3.1 – O horário de início da Sessão Plenária ou do evento será informado nos
termos do item 9 e seu encerramento será marcado por ato do Exmo. Sr.
Desembargador Presidente;

3.1.4 – Instalação e posicionamento das câmeras e dos demais equipamentos em
obediência às orientações do CONTRATANTE;

3.1.5 – Verificação de perfeito funcionamento de todo o equipamento necessário para a
gravação com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos da Sessão
Plenária ou evento;

3.1.6 – Armazenamento do material gravado em DVD, pen drive, HD externo ou
qualquer outro meio de que o CONTRATANTE disponha, mídia essa que deverá ser
acondicionada em embalagem própria e devidamente identificada, para entrega ao
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CONTRATANTE, na Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Coordenadoria
de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria Judiciária
imediatamente após o encerramento da Sessão Plenária ou evento;

3.1.6.1 – A mídia será entregue mediante recibo, que corresponderá ao recebimento
provisório, e, após verificação dos registros nela contidos, o CONTRATANTE informará
seu recebimento definitivo à CONTRATADA por meio idôneo, seja impresso ou digital,
até a sessão ou o evento seguinte;

3.1.6.1.1 – A CONTRATADA deverá manter representante no local da prestação dos
serviços por 60 (sessenta) minutos após a entrega da mídia, ou até que receba
liberação de representante da Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da
Coordenadoria de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria
Judiciária, o que ocorrer primeiro;

3.1.6.1.2. – Caso seja constatada alguma falha nos registros da mídia durante o prazo
indicado no subitem 3.1.6.1.1, o CONTRATANTE notificará o ocorrido
à CONTRATADA para que retire nova mídia junto à CONTRATANTE para novo registro,
que deverá ser entregue ao CONTRATANTE no prazo de 60 (sessenta) minutos,
repetindo-se o procedimento a partir do subitem 3.1.6.1;

3.1.7 – Disponibilização de técnicos da CONTRATADA em número suficiente para
garantir a execução do objeto do Termo de Referência.

4. DO LOCAL DOS SERVIÇOS

4.1 - Os serviços serão prestados na Sala do Pleno, localizada no 1º andar do edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade,
Farol, 377, Farol, Maceió/AL, e, eventualmente, em outros locais previamente indicados
pela Presidência desta Corte.

4.1.1 - Estima-se a realização de 05 (cinco) eventos em localidades diversas do edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ano civil.

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE,
nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

6. DO MATERIAL A SER EMPREGADO

6.1 – Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATADO para os serviços
prestados na Sala do Pleno, localizada no 1º andar do edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Farol, 377, Farol,
Maceió/AL, deverão integrar-se aos materiais fornecidos pelo CONTRATANTE e serão,
no mínimo:

6.1.1 – 02 (duas) câmeras digitais, com as seguintes características mínimas:

6.1.1.1 – Sensor de 2MP full HD 1080p;

6.1.1.2 – Lente de 2,8 mm;

6.1.1.3 – Ângulo de visão H:112º/V: 60º lente fixa;

6.1.1.4 – Resolução da imagem de 1080P(1920 x 1080)/16:9;

6.1.1.5 – Taxa de frames: 30FPS;

6.1.1.6 – Conexão: RJ45 (10/100 base-T);

6.1.1.7 – Alimentação: 12Vdc/PoE (802.3af);

6.1.1.8 – Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas.

6.1.2 – 01 (um) computador, com as seguintes características mínimas:
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6.1.2.1 – Processador Intel Core i5;

6.1.2.2 – 8GB de memória RAM;

6.1.2.3 – 1TB de disco rígido;

6.1.2.4 – Leitor/Gravador de DVD;

6.1.3 – Software para gravação e transmissão de vídeo em streaming, que contemple
inserção de legendas automaticamente, quando a solução não estiver disponível na
plataforma de publicização;

6.1.4 – Outros materiais necessários para a boa prestação dos serviços estipulados
neste Termo de Referência;

6.2 – Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATANTE serão os seguintes:

6.2.1 – Mesa de som da marca Berhinger, modelo Eurodesk 24/18 canais;

6.2.2 – Amplificador da marca Ciclotron, modelo Wattsom DBS 2000 2x250w;

6.2.3 – Equalizador da marca Berhinger, 31 bandas com limitador e saída para
subwoofer;

6.2.4 – Duas caixas de som da marca JBL, modelo CBT 100la 400w com sistema de
feixo constante;

6.2.5 – Dois microfones sem fio de mão da marca Shure, modelo SM58;

6.2.6 – Doze microfones de mesa da marca Yoga, tipo gooseneck com 30 cm, chave
liga/desliga;

6.3 - Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATADO para os serviços prestados
em localidades diversas da Sala do Pleno, localizada no 1º andar do edifício-sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Farol,
377, Farol, Maceió/AL, deverão integrar-se aos materiais fornecidos pelo
CONTRATANTE e serão, no mínimo:

6.3.1 – 03 (três) câmeras digitais, com as seguintes características:

6.3.1.1 – Sensor de 2MP full HD 1080p;

6.3.1.2 – Lente de 2,8 mm;

6.3.1.3 – Função de autofoco;

6.3.1.4 – Resolução da imagem de 1080P(1920 x 1080)/16:9;

6.3.1.5 – Taxa de frames: 30FPS;

6.3.1.6 – Conexão IP;

6.3.1.7 – Alimentação: 12Vdc/PoE (802.3af);

6.3.1.8 – Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas.

6.3.2 – 03 (três) pedestais para câmera.

6.3.3 – 01 (um) monitor de vídeo com as seguintes características;

6.3.3.1 – 19 (dezenove) polegadas;

6.3.3.2 – Resolução de 1080P(1920 x 1080)/16:9;

6.3.3.3 – Frequência de atualização de imagem de 60Hz.

6.3.4 – 01 (um) roteador sem fio (wireless) com as seguintes características:

6.3.4.1 – Taxa de transferência de 300Mbps (com fallback automático);

Minuta SAPEV 0722861         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 105



6.3.4.2 – Padrões IEEE 802.11b/g/n;

6.3.4.3 – 02 (duas) portas LAN.

6.3.5 – 01 (um) console digital com as seguintes características:

6.3.5.1 – 16 (dezesseis) entradas;

6.3.5.2 – 02 (duas) saídas master;
6.3.5.3 – 08 (oito) saídas auxiliares.

6.3.6 – 02 (duas) caixas acústicas ativas com as seguintes características:

6.3.6.1 – Potência de 400W;

6.3.6.2 – Pedestal.

6.3.7 – 02 (dois) pedestais tipo girafa para microfones sem fio;

6.3.8 –  01 (um) computador, com as seguintes características mínimas:

6.3.8.1 – Processador Intel Core i5;

6.3.8.2 – 8GB de memória RAM;

6.3.8.3 – 1TB de disco rígido;

6.3.8.4 – Leitor/Gravador de DVD;

6.3.9 – Software para gravação e transmissão de vídeo em streaming, que contemple
inserção de legendas automaticamente, quando a solução não estiver disponível na
plataforma de publicização;

6.3.10 – Outros materiais necessários para a boa prestação dos serviços estipulados
neste Termo de Referência.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1 – A CONTRATADA obrigar-se-á a dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas
todas as cláusulas e condições estabelecidas, e, especialmente a:

7.1.1 – Fornecer, em regime de comodato, câmeras de vídeo, computador e outros
materiais necessários, conforme descrito no item 6, assim como a instalar e dar
manutenção nesses mesmos equipamentos, além de prestar serviços de operação de
áudio e vídeo, visando à gravação, edição, monitoramento, produção de material
gravado e transmissão ao vivo, em streaming das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem
como de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral nas dependências de sua sede e,
eventualmente, em outros locais previamente indicados pela Presidência desta Corte;

7.1.2 – Recompor a estrutura física após a instalação/desinstalação das câmeras em
área determinada pelo CONTRATANTE;

7.1.3 – Entregar à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Coordenadoria
de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria Judiciária,
imediatamente após o término das filmagens e gravações, o material com o conteúdo
gravado em áudio e vídeo, devidamente conferido quanto à efetividade deste,
acondicionado em embalagem própria e devidamente identificado, aguardando
liberação conforme subitem 3.1.6.1.1;

7.1.4 – Testar com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos antes do
início de cada sessão ou evento todos os equipamentos que serão utilizados nas
filmagens/gravações/transmissões;

7.1.5 – Manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços
contratados;
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7.1.5.1 – Executar os serviços sob a orientação e a responsabilidade de um profissional
habilitado na especialidade requerida, de nível médio ou superior;

7.1.6 – Garantir a execução do objeto deste Termo de Referência, sem interrupção,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço
ou demissão de empregados;

7.1.7 – Apresentar a relação dos empregados autorizados a proceder às
gravações/filmagens/transmissões à Gestão Contratual antes do início da execução, a
qual deve ser imediatamente atualizada em caso de alteração;

7.1.7.1 – Apresentar seus empregados trajando camisa social ou camiseta com
mangas, calça comprida ou saia longa, todos sem estampas, calçado fechado e sem
adornos de cabeça, sempre de acordo com o local onde serão prestados os serviços;

7.1.8 – Cuidar para que seus empregados, ao prestarem os serviços objeto deste
Termo de Referência, zelem pelo patrimônio público, bem como mantenham respeito
para com os servidores do CONTRATANTE;

7.1.9 – Substituir, imediatamente, o(s) empregado(s) que não seja(m) qualificado(s)
para a execução da tarefa ou que não atenda(m) a qualquer das exigências atribuídas
à CONTRATADA;

7.1.10 – Manter, reparar ou substituir, se for o caso, os equipamentos fornecidos em
comodato e materiais que apresentem qualquer defeito ou sofram danos originários de
mau uso, inclusive extravio, até a realização da sessão ou do evento seguinte, não
causando descontinuidade na prestação do serviço;

7.1.11 – Zelar pela integridade dos equipamentos utilizados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência, pertencentes ao CONTRATANTE, quando do seu
manuseio;

7.1.12 – Indenizar o CONTRATANTE em caso de avarias ocasionadas por manuseio
indevido, extravios ou outros danos comprovadamente causados pela CONTRATADA;

7.1.13 – Acatar, imediatamente, as instruções e observações que emanem da
fiscalização do CONTRATANTE, refazendo, às suas expensas, qualquer trabalho não
aceito;

7.1.14 – Abster-se de transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços
contratados, sem autorização;

7.1.15 – Manter preposto na cidade de Maceió-AL, aceito pelo CONTRATANTE, durante
todo o período de vigência contratual, para representar a CONTRATADA sempre que
necessário;

7.1.16 – Disponibilizar ao CONTRATANTE relação dos números de telefones fixos e/ou
móveis e/ou endereços eletrônicos da empresa, de seu preposto e dos funcionários
encarregados da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, para
eventual contato, que deverão ser efetivos e permanecer disponíveis, no mínimo, de
segunda a sexta-feira, em horário comercial;

7.1.17 – Manter sempre atualizados, neste Tribunal, os dados de identificação e contato
da empresa (CNPJ, domicílio, endereço, telefones, endereço eletrônico, dentre outros),
que devem estar consignados nas notas fiscais apresentadas;

7.1.18 – Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do TRE-AL ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do presente objeto,
devendo orientar seus funcionários neste sentido;

7.1.18.1 – Para fiel cumprimento do disposto no subitem 7.1.18 acima, representantes
e empregados da CONTRATADA deverão assinar um termo de responsabilidade de
manutenção de sigilo e ciência das normas de segurança vigentes no TRE-AL antes do
início de suas atividades;

7.1.18.1.1 – Será disponibilizada à CONTRATADA cópia eletrônica das normas de
segurança;

Minuta SAPEV 0722861         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 107



7.1.19 – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação
exigidas no procedimento licitatório;

7.1.20 – Comprovar a quitação das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE;

7.1.21 – Apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal de serviços,
documentação comprobatória de sua regularidade fiscal;

7.1.22 – Responder pela má conduta que seus empregados porventura venham a
apresentar durante a permanência em recinto do Tribunal e/ou durante a prestação
dos serviços previstos neste Termo de Referência;

7.1.23 – Responder pelos danos causados diretamente ao TRE-AL ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução ou por inexecução dos serviços, não
excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

7.1.24 – Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados às instalações, equipamentos e objetos de propriedade do CONTRATANTE,
quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do
objeto contratado;

7.1.25 – Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que acontecidos em dependência do TRE-AL;

7.1.26 – Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista,
cível ou penal, relacionada à execução dos serviços previstos neste Termo de
Referência, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;

7.1.27 – Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais, inclusive logísticos,
decorrentes da execução dos serviços previstos neste Termo de Referência;

7.1.28 – Cuidar para que seus empregados não mantenham, em hipótese alguma,
qualquer relação de emprego com o TRE-AL, sendo de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais,
trabalhistas e fiscais referentes à sua atividade.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 – O CONTRATANTE obrigar-se-á a:

8.1.1 – Disponibilizar espaço de trabalho (sala de controle de áudio) e acesso à Rede
Mundial de Computadores para streaming de forma a viabilizar a execução dos serviços
previstos neste Termo;

8.1.2 – Fornecer à CONTRATADA, até o final de cada mês, calendário com as datas das
sessões ordinárias a serem filmadas/gravadas/transmitidas no mês subsequente;

8.1.3 – Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima ordinária de 48
(quarenta e oito) horas, eventuais alterações no calendário das sessões, assim como a
realização de sessões extraordinárias e outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral e
que devam ser filmados/gravados/transmitidos;

8.1.3.1 – O prazo estabelecido no item anterior poderá extraordinariamente ser inferior
a 48 (quarenta e oito) horas, em caso de determinação do Exmo. Sr. Desembargador-
Presidente;

8.1.4 – Promover, por meio da Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade
(ACS), o acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços de
gravação/filmagem/transmissão, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
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8.1.5 – Fornecer a conectividade de internet, além dos equipamentos elencados nos
subitens 6.2.1 a 6.2.6;

8.1.6 – Permitir o livre acesso da CONTRATADA e de seus empregados ao local de
prestação dos serviços, para o fim de executar o objeto deste Termo de Referência;

8.1.6.1 – O acesso aos equipamentos será permitido pela Assessoria de Comunicação
Social e Acessibilidade (ACS) somente após a identificação do representante ou
empregado da CONTRATADA;

8.1.7 – Prestar as informações, atinentes ao objeto deste Termo de Referência, que
venham a ser solicitadas;

8.1.8 – Rejeitar a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência por
terceiros, sem autorização;

8.1.9 – Recusar os serviços que estejam em desacordo com o especificado neste
Termo de Referência, sempre que essa medida se tornar necessária;

8.1.10 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço
e prazo estabelecidas, relativamente aos serviços efetivamente prestados
pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE, condicionado à apresentação de nota
fiscal e certidões de regularidade;

8.1.11 – Monitorar, durante a vigência do contrato, o cumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA;

8.1.11.1 – Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o
correto e tempestivo pagamento de todos os seus encargos previdenciários,
trabalhistas e fiscais.

9. DOS EVENTOS

9.1 – As sessões plenárias, principal objeto do presente Termo de Referência, são
realizadas, nos termos do Regimento Interno do Tribunal, ordinariamente, da seguinte
forma:

9.1.1 – Ano Eleitoral: número máximo de 8 sessões mensais no período de janeiro a
julho, de 12 sessões em agosto e de 15 sessões mensais no período de setembro a
dezembro;

9.1.2 – Ano não-eleitoral: número máximo de 8 sessões mensais.

9.2 – As sessões ordinárias, em regra, iniciam-se às 15 horas, ocorrendo em qualquer
dia útil, e, excepcionalmente, aos sábados, domingos e feriados, sem horário de
término definido;

9.3 – Excepcionalmente, poderão ser realizadas sessões extraordinárias, em qualquer
dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

9.4 – Qualquer alteração dos locais, dias e horários das sessões ordinárias, bem como
a realização de sessões extraordinárias, serão comunicadas à CONTRATADA com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo determinação do Exmo. Sr.
Desembargador-Presidente;

9.5 – A realização de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral, quando necessária a
sua filmagem/gravação/transmissão, será comunicada à CONTRATADA com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo determinação do Exmo. Sr.
Desembargador-Presidente.

10. DO PREÇO

10.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor fixo por sessão e valor variável
por evento realizado em local diverso da Sala do Pleno, localizada no 1º andar do
edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme modelo de proposta
comercial constante do Anexo I, considerando-se sempre a necessidade de emprego
dos equipamentos e materiais discriminados na proposta;
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10.2 – Incluir-se-ão nos preços propostos os valores relativos às obrigações
tributárias, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, a acidentes de trabalho, infortunística,
fretes, diárias, prêmios de seguros, fornecimento de equipamentos, materiais, mão de
obra e demais custos diretos e indiretos que possam ou venham a incidir na execução
do objeto do Contrato a ser firmado.

11. DAS PENALIDADES

11.1 – Por força do presente instrumento, observado o estabelecido na Lei nº
10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, e com aplicação subsidiária da
Lei nº 8.666/93, sujeitar-se-á o CONTRATADO às seguintes penalidades, nos casos de
inexecução parcial ou total do ajuste, estabelecendo-se que:

11.1.1 – Nos termos do artigo 7° da Lei n.º 10.520/02 c/c o artigo 28 do Decreto n.
5.450/2005, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa,
a CONTRATADA poderá ser impedida de licitar e de contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste contrato, das responsabilidades civil e criminal e das demais
cominações legais porventura aplicáveis, nos seguintes casos:

11.1.1.1 – Apresentação de documentação falsa;

11.1.1.2 – Retardamento na execução do objeto contratual;

11.1.1.3 – Falha na execução do contrato;

11.1.1.4 – Fraude na execução do contrato;

11.1.1.5 – Comportamento inidôneo;

11.1.1.6 – Declaração falsa;

11.1.1.7 – Fraude fiscal.

11.2 – O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa:

11.2.1 – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato
na ocorrência dos casos especificados nos subitens 11.1.1.1, 11.1.1.4, 11.1.1.5,
11.1.1.6 e 11.1.1.7;

11.2.2 – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato
na ocorrência dos casos especificados nos subitens 11.1.1.2 e 11.1.1.3, que por suas
características configurem inexecução contratual;

11.2.3 – Multa diária de 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento)
sobre o valor total do contrato na ocorrência dos casos especificados nos subitens
11.1.1.2 e 11.1.1.3, que por suas características configurem mora;

11.2.4 - Será considerado o elenco de eventos constante do Anexo II, para fins de
instauração de procedimento apuratório e de gradação das penalidades eventualmente
impostas à CONTRATADA.

11.3 – Para fins deste instrumento, considera-se:

11.3.1 – Inexecução contratual – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual
que não mais poderá ser cumprida pela CONTRATADA, seja por não mais existir
utilidade para o CONTRATANTE, seja por outros motivos apurados conforme o caso
concreto, caracterizando inadimplemento contratual absoluto;

11.3.2 – Mora – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual que ainda
poderá ser cumprida pela CONTRATADA por ser útil para o CONTRATANTE,
caracterizando atraso no cumprimento da obrigação;

11.3.3 – Comportamento inidôneo – a realização de atos tais como os descritos nos
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
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11.4 – As cláusulas penais estabelecidas neste instrumento não excluem a possibilidade
do CONTRATANTE exigir da CONTRATADA ressarcimentos complementares,
excedentes às multas.

11.5 – A(s) multa(s) eventualmente impostas por inadimplemento parcial/total do
presente ajuste, dobrará(ão) a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a
100% (art. 412 CCB) do valor total do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e
danos que venham a ser causado ao interesse público e da possibilidade da rescisão
contratual, cumprindo-se observar que:

11.5.1 – Independentemente da aplicação de multa, deverá a CONTRATADA realizar
integralmente os ressarcimentos e indenizações oriundos de quaisquer perdas e danos
impostos ao CONTRATANTE, oriundos da execução/inexecução total/parcial do ajuste;

11.5.2 – Para a caracterização dos efeitos da reincidência, serão considerados
quaisquer inadimplementos ao presente instrumento, não importando sua natureza;

11.5.3 – As multas serão consideradas para efeito de reincidência durante todo o
período de vigência do contrato, independentemente se vigência originária e/ou
prorrogada;

11.6 – Da aplicação das penalidades estabelecidas na presente cláusula caberá recurso,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação;

11.7 – Se os valores dos pagamentos devidos à CONTRATADA forem insuficientes para
saldar os débitos decorrentes das multas/indenizações/ressarcimentos,
a CONTRATADA ficará obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados da notificação.

11.8 – Os valores das multas/indenizações/ressarcimentos serão descontados de
qualquer crédito/pagamento eventualmente devido à CONTRATADA.

11.9 – Esgotados os meios administrativos para cobrança dos valores devidos pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, serão encaminhados para inscrição em dívida ativa
e/ou cobrados judicialmente, na forma da lei.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 – A PROPONENTE/LICITANTE deverá apresentar atestado de capacidade técnica
comprovando a execução de atividades equivalentes às previstas neste Termo de
Referência de forma satisfatória;

12.2 – Antes do início da vigência do contrato, será realizada reunião para exposição
das atribuições de cada unidade quanto à prestação dos serviços pela CONTRATADA,
com a participação da Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Secretaria
Judiciária, Seção de Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da
Informação, da Seção de Manutenção e Reparos e Seção de Gestão de Contratos da
Secretaria de Administração e da Seção de Assessoria de Comunicação e Acessibilidade
da Presidência.

12.2.1 – A Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Secretaria Judiciária
deverá receber e guardar a mídia com material gravado durante os eventos, nos
termos dos subitens 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.1.1, 3.1.6.1.2 e 7.1.3;

12.2.2 – A Seção de Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da
Informação deverá prover a infraestrutura necessária para o desempenho das
atividades da CONTRATADA no que se refere à conectividade de internet e à
infraestrutura lógica de rede de dados, bem como identificar a suficiência do material
utilizado pelo CONTRATADO na execução dos serviços;

12.2.3 – A Seção de Manutenção e Reparos da Secretaria de Administração deverá
atuar em suporte às atividades desenvolvidas pela Seção de Gestão de Infraestrutura
da Secretaria de Tecnologia da Informação, realizando as intervenções necessárias;

12.2.4 – A Seção de Gestão de Contratos da Secretaria de Administração deverá gerir o
contrato, nos termos das Resoluções TRE/AL n.º15.787/2017 e n.º15.904/2018,
solicitando às demais unidades envolvidas que realizem atestação dos serviços
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prestados, nos limites de suas atribuições;

12.2.5 – A Seção de Assessoria de Comunicação e Acessibilidade da Presidência deverá
acompanhar as transmissões em streaming, para verificar sua continuidade, sem
interrupções ou omissões, conforme subitens 3.1.3 e 8.1.4, bem como permitir o
acesso dos profissionais indicados pela CONTRATADA aos equipamentos relacionados
neste Termo de Referência, conforme subitem 8.1.6.1.

12.3 – O critério de julgamento da proposta será o menor preço ofertado para os
serviços, conforme TOTAL GERAL constante da tabela do Anexo I, obedecidos os
limites de cada elemento da coluna "Composição de preços", todos a serem
estabelecidos pela Seção de Instrução de Contratações - SEIC.

 

ANEXO I

 

Serviço Composição de preços Valor

Sessão plenária no edifício-sede do
TRE/AL

Mão-de-obra por sessão R$ XXX,XX
Equipamentos (discriminar "custo de
aquisição/prazo de depreciação" por equipamento a
ser empregado)

R$ XXX,XX

Outros materiais (discriminar custo estimado por
"material/evento") R$ XXX,XX

TOTAL 1 R$ XXX,XX
 

Evento externo ao edifício-sede do
TRE/AL

Mão-de-obra por evento R$ XXX,XX
Equipamentos (discriminar "custo de
aquisição/prazo de depreciação" por equipamento a
ser empregado)

R$ XXX,XX

Outros materiais (discriminar custo estimado por
"material/evento") R$ XXX,XX

Custos de hospedagem e alimentação (aplicável a
eventos fora da Região Metropolitana de Maceió ou
a eventos em qualquer município diverso da Capital,
quando demonstrada a necessidade no caso
concreto e acatada pelo Contratante)

R$ XXX,XX

Custo de deslocamento por km de distância do
edifício-sede R$ XXX,XX

TOTAL 2 R$ XXX,XX
 

TOTAL GERAL (TOTAL 1 X 112) + (TOTAL 2 X 5)  R$
XXXX,XX

 
 

ANEXO II

 

Elenco exemplificativo de falhas executivas, conforme gradação:
1 - Falhas leves:
1.1 - presença de ruído não impeditivo da compreensão do aúdio;
1.2 - volume reduzido não impeditivo da compreensão do áudio;
1.3 - qualidade de imagem inferior a 1080p (1920x1080) e
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superior ou igual a 720p (1280x720);
1.4 - assincronia na gravação ou transmissão da sessão ou

evento igual ou inferior a 1 (um) segundo;
2 - Falhas médias:
2.1 - interrupção de áudio e/ou vídeo na gravação ou transmissão

da sessão ou evento por períodos que não superem 1 (um) segundo,
individualmente considerados, nem 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a
cada intervalo de 15 (quinze) minutos;

2.2 - qualidade de imagem inferior a 720p (1280x720) e superior
ou igual a 480p (720x480);

2.3 - distorção de áudio impeditivo de sua
compreensão durante gravação ou transmissão da sessão ou evento por
períodos que não superem 1 (um) segundo, individualmente considerados,
nem 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a cada intervalo de 15 (quinze)
minutos;

2.4 - assincronia na gravação ou transmissão da sessão ou
evento superior a 1 (um) segundo e igual ou inferior a 3 (três) segundos;

2.5 - paralisação de imagem na gravação ou transmissão da
sessão ou evento por períodos que não superem 1 (um) segundo,
individualmente considerados, nem 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a
cada período de 15 (quinze) minutos;

2.6 - ausência de legendas;
3 - Falhas graves:
3.1 - interrupção de áudio e/ou vídeo na gravação ou transmissão

da sessão ou evento por períodos superiores a 1 (um) segundo,
individualmente considerados, ou a 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a
cada intervalo de 15 (quinze) minutos;

3.2 - distorção de áudio impeditivo de sua
compreensão durante gravação ou transmissão da sessão ou evento por
períodos superiores a 1 (um) segundo, individualmente considerados, ou a 15
(quinze) segundos em sua totalidade, a cada intervalo de 15 (quinze) minutos;

3.3 - assincronia na gravação ou transmissão da sessão ou
evento superior a 3 (três) segundos;

3.4 - paralisação de imagem na gravação ou transmissão da
sessão ou evento por períodos superiores a 1 (um) segundo, individualmente
considerados, ou a 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a cada período
de 15 (quinze) minutos;

3.5 - qualidade de imagem inferior a 480p (720x480);
3.6 - falta de cópia de segurança (backup).

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 22/06/2020, às 19:00, 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
0722861 e o código CRC 2DB9D691.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.
Aos cuidados dos servidores BIANCA RENATA DE

ALMEIDA GOMES DE MELLO e MOACIR DE BARROS
PEDROSA JÚNIOR.

 
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Apresento-lhes nova minuta de Termo de

Referência, com alterações realizadas após as contribuições
recebidas, pesquisa e revisão geral, inclusive quanto ao
critério de julgamento.

Rogo-lhes uma releitura geral, foram realizadas
várias modificações - inclusive a inserção de ausência de
legendas como falha passível de penalização.

Aguardo suas críticas, com vistas ao
aperfeiçoamento do documento.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 22/06/2020, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723029 e o código CRC 6C9D8860.

0000452-42.2019.6.02.8000 0723029v1

Despacho SAPEV 0723029         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 114



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2020.
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Em atenção ao Despacho SAPEV 0723029, venho através

deste registrar as seguintes ponderações quanto à Minuta SAPEV
0722861:

 
- No Anexo I, onde se lê "TOTAL GERAL (TOTAL 1 x 112)

+ (TOTAL 2 X 5)", não seria "TOTAL GERAL (TOTAL 1 x 128) +
(TOTAL 2 X 5)", onde o número 128 corresponde ao número de 
sessões para anos eleitorais?

- Considerando que estamos num prédio sede provisório,
a possibilidade das sessões plenárias acontecerem numa nova sede
está contemplada na atual minuta?

- O atual cenário de pandemia, onde sessões plenárias
virtuais acontecem fora das dependências de um Tribunal, trouxe
alguma necessidade extra que deveria ser contemplada nessa
minuta?

 

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 30/06/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725229 e o código CRC 60EA784C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2020.
 
À SAAP, para manifestação acerca do Despacho SAPEV

(0723029).
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretaria Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 01/07/2020, às 14:11, 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
0725783 e o código CRC 10E23409.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2020.
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Em atenção ao Despacho SAPEV 0723029, venho através

deste registrar minha aquiescência com os termos propostos na
Minuta SAPEV 0722861.

Quanto ao Despacho SEGI 0725259, assinalo que quanto
à possibilidade das sessões plenárias do TRE virem a acontecer em
uma nova sede ser contemplada na atual Minuta, entendo que isso
deve ser apreciado quando o fato ocorrer, em sede de Termo Aditivo.

De outra banda, registro que as sessões plenárias virtuais
que vêm ocorrendo atualmente e que acontecem fora das
dependências deste Pariato, estão sendo realizadas inteiramente pelo
sistema do PJe, o qual não dispõe de ferramentas que possibilitem a
sua gravação..

Esclareço, por oportuno, que no último dia 25 de junho
foi realizada a primeira sessão por meio de vídeoconferência do TRE
de Alagoas; e levando em conta que o citado meio eletrônico é uma
realdade atualmente, o qual vem sendo bastante utilizado pelos
Tribunais do País, entendo que possa ser inserida na presente
Minuta, alguma previsão nesse sentir, haja vista a probabilidade de
que outras sessões plenárias venham a ocorrer usando desse mesmo
sistema.                                                     

Igualmente, consigno que seria primordial que a SAPEV
se manifeste sobre as ponderações feitas através do Despacho SEGI
0725259.

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 02/07/2020, às 13:51, 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
0726332 e o código CRC 8BD9FD13.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1 – Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de operação de
áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming,
em plataforma digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do
TRE/AL, bem como de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua
Sede.

2. DO OBJETIVO

2.1 – Registro e publicidade das Sessões Plenárias do TRE-AL e demais eventos
atinentes à Justiça Eleitoral com a possibilidade de recuperação dos dados
imediatamente após o final dos trabalhos, com registro da data e hora das filmagens e
gravações, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência,
considerando a quantidade de sessões estimada em, aproximadamente, 96 (noventa e
seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito) sessões para anos
eleitorais.

3. DOS SERVIÇOS

3.1 – Os serviços, objeto deste Termo de Referência, consistem em:

3.1.1 - Operação dos equipamentos destinados à gravação, edição, monitoramento,
produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, das Sessões
Plenárias e demais eventos atinentes à Justiça Eleitoral;

3.1.2 – Fornecimento dos equipamentos descritos neste Termo de Referência, em
regime de comodato, bem como dos materiais necessários a sua execução;

3.1.2.1 – Os equipamentos da CONTRATADA deverão ser operados de forma integrada
com os equipamentos fornecidos pelo CONTRATANTE e guardar com estes plena
compatibilidade;

3.1.3 – Transmissão e gravação da integralidade da Sessão Plenária ou do evento, com
garantia de continuidade, sem interrupções nem omissão de qualquer momento desde
sua abertura até seu encerramento;

3.1.3.1 – O horário de início da Sessão Plenária ou do evento será informado nos
termos do item 9 e seu encerramento será marcado por ato do Exmo. Sr.
Desembargador Presidente;

3.1.4 – Instalação e posicionamento das câmeras e dos demais equipamentos em
obediência às orientações do CONTRATANTE;

3.1.5 – Verificação de perfeito funcionamento de todo o equipamento necessário para a
gravação com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos da Sessão
Plenária ou evento;

3.1.6 – Armazenamento do material gravado em DVD, pen drive, HD externo ou
qualquer outro meio de que o CONTRATANTE disponha, mídia essa que deverá ser
acondicionada em embalagem própria e devidamente identificada, para entrega ao
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CONTRATANTE, na Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Coordenadoria
de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria Judiciária
imediatamente após o encerramento da Sessão Plenária ou evento;

3.1.6.1 – A mídia será entregue mediante recibo, que corresponderá ao recebimento
provisório, e, após verificação dos registros nela contidos, o CONTRATANTE informará
seu recebimento definitivo à CONTRATADA por meio idôneo, seja impresso ou digital,
até a sessão ou o evento seguinte;

3.1.6.1.1 – A CONTRATADA deverá manter representante no local da prestação dos
serviços por 60 (sessenta) minutos após a entrega da mídia, ou até que receba
liberação de representante da Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da
Coordenadoria de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria
Judiciária, o que ocorrer primeiro;

3.1.6.1.2. – Caso seja constatada alguma falha nos registros da mídia durante o prazo
indicado no subitem 3.1.6.1.1, o CONTRATANTE notificará o ocorrido
à CONTRATADA para que retire nova mídia junto à CONTRATANTE para novo registro,
que deverá ser entregue ao CONTRATANTE no prazo de 60 (sessenta) minutos,
repetindo-se o procedimento a partir do subitem 3.1.6.1;

3.1.7 – Disponibilização de técnicos da CONTRATADA em número suficiente para
garantir a execução do objeto do Termo de Referência.

4. DO LOCAL DOS SERVIÇOS

4.1 - Os serviços serão prestados na Sala do Pleno, localizada no 1º andar do edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-Al, situado na Avenida Aristeu de
Andrade, Farol, 377, Farol, Maceió/AL, e, eventualmente, em outros locais previamente
indicados pela Presidência desta Corte.

4.1.1 - Na hipótese de mudança da sede do TRE-Al para localidade diversa dentro do
município de Maceió, os termos da avença serão mantidos, devendo-se à Contratada
somente os valores de despesas comprovadamente renovadas em razão da alteração
de localidade, desde que discriminadas em sua planilha de serviços e composição de
preços por ocasião do julgamento de sua proposta em licitação, conforme Anexo I
deste Termo de Referência.

4.2 - Estima-se a realização de 05 (cinco) eventos em localidades diversas do edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ano.

4.3 - Excepcionalmente, em circunstâncias que impeçam a reunião de pessoas no local
de execução dos serviços, a exemplo da necessidade de isolamento social causada no
episódio de Pandemia de COVID-19, os termos da avença serão preservados ao
máximo, com os serviços prestados remotamente, sendo devida à Contratada
contraprestação a ser calculada conforme as despesas efetivamente
incidentes discriminadas em sua planilha de serviços e composição de preços por
ocasião do julgamento de sua proposta em licitação, conforme Anexo I deste Termo de
Referência.

4.3.1 - Em caso de necessidade, mediante pedido fundamentado da Contratada,
deverão ser utilizados os materiais e equipamentos destinados à execução do contrato,
tanto os fornecidos em comodato, como aqueles próprios do Contratante, sob
responsabilidade da requerente.

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE,
nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

6. DO MATERIAL A SER EMPREGADO

6.1 – Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATADO para os serviços
prestados na Sala do Pleno, localizada no 1º andar do edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Farol, 377, Farol,
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Maceió/AL, deverão integrar-se aos materiais fornecidos pelo CONTRATANTE e serão,
no mínimo:

6.1.1 – 02 (duas) câmeras digitais, com as seguintes características mínimas:

6.1.1.1 – Sensor de 2MP full HD 1080p;

6.1.1.2 – Lente de 2,8 mm;

6.1.1.3 – Ângulo de visão H:112º/V: 60º lente fixa;

6.1.1.4 – Resolução da imagem de 1080P(1920 x 1080)/16:9;

6.1.1.5 – Taxa de frames: 30FPS;

6.1.1.6 – Conexão: RJ45 (10/100 base-T);

6.1.1.7 – Alimentação: 12Vdc/PoE (802.3af);

6.1.1.8 – Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas.

6.1.2 – 01 (um) computador, com as seguintes características mínimas:

6.1.2.1 – Processador Intel Core i5;

6.1.2.2 – 8GB de memória RAM;

6.1.2.3 – 1TB de disco rígido;

6.1.2.4 – Leitor/Gravador de DVD;

6.1.3 – Software para gravação e transmissão de vídeo em streaming, que contemple
inserção de legendas automaticamente, quando a solução não estiver disponível na
plataforma de publicização;

6.1.4 – Outros materiais necessários para a boa prestação dos serviços estipulados
neste Termo de Referência;

6.2 – Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATANTE serão os seguintes:

6.2.1 – Mesa de som da marca Berhinger, modelo Eurodesk 24/18 canais;

6.2.2 – Amplificador da marca Ciclotron, modelo Wattsom DBS 2000 2x250w;

6.2.3 – Equalizador da marca Berhinger, 31 bandas com limitador e saída para
subwoofer;

6.2.4 – Duas caixas de som da marca JBL, modelo CBT 100la 400w com sistema de
feixo constante;

6.2.5 – Dois microfones sem fio de mão da marca Shure, modelo SM58;

6.2.6 – Doze microfones de mesa da marca Yoga, tipo gooseneck com 30 cm, chave
liga/desliga;

6.3 - Os materiais a serem fornecidos pelo CONTRATADO para os serviços prestados
em localidades diversas da Sala do Pleno, localizada no 1º andar do edifício-sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Farol,
377, Farol, Maceió/AL, deverão integrar-se aos materiais fornecidos pelo
CONTRATANTE e serão, no mínimo:

6.3.1 – 03 (três) câmeras digitais, com as seguintes características:

6.3.1.1 – Sensor de 2MP full HD 1080p;

6.3.1.2 – Lente de 2,8 mm;

6.3.1.3 – Função de autofoco;
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6.3.1.4 – Resolução da imagem de 1080P(1920 x 1080)/16:9;

6.3.1.5 – Taxa de frames: 30FPS;

6.3.1.6 – Conexão IP;

6.3.1.7 – Alimentação: 12Vdc/PoE (802.3af);

6.3.1.8 – Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas.

6.3.2 – 03 (três) pedestais para câmera.

6.3.3 – 01 (um) monitor de vídeo com as seguintes características;

6.3.3.1 – 19 (dezenove) polegadas;

6.3.3.2 – Resolução de 1080P(1920 x 1080)/16:9;

6.3.3.3 – Frequência de atualização de imagem de 60Hz.

6.3.4 – 01 (um) roteador sem fio (wireless) com as seguintes características:

6.3.4.1 – Taxa de transferência de 300Mbps (com fallback automático);

6.3.4.2 – Padrões IEEE 802.11b/g/n;

6.3.4.3 – 02 (duas) portas LAN.

6.3.5 – 01 (um) console digital com as seguintes características:

6.3.5.1 – 16 (dezesseis) entradas;

6.3.5.2 – 02 (duas) saídas master;
6.3.5.3 – 08 (oito) saídas auxiliares.

6.3.6 – 02 (duas) caixas acústicas ativas com as seguintes características:

6.3.6.1 – Potência de 400W;

6.3.6.2 – Pedestal.

6.3.7 – 02 (dois) pedestais tipo girafa para microfones sem fio;

6.3.8 –  01 (um) computador, com as seguintes características mínimas:

6.3.8.1 – Processador Intel Core i5;

6.3.8.2 – 8GB de memória RAM;

6.3.8.3 – 1TB de disco rígido;

6.3.8.4 – Leitor/Gravador de DVD;

6.3.9 – Software para gravação e transmissão de vídeo em streaming, que contemple
inserção de legendas automaticamente, quando a solução não estiver disponível na
plataforma de publicização;

6.3.10 – Outros materiais necessários para a boa prestação dos serviços estipulados
neste Termo de Referência.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1 – A CONTRATADA obrigar-se-á a dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas
todas as cláusulas e condições estabelecidas, e, especialmente a:

7.1.1 – Fornecer, em regime de comodato, câmeras de vídeo, computador e outros
materiais necessários, conforme descrito no item 6, assim como a instalar e dar
manutenção nesses mesmos equipamentos, além de prestar serviços de operação de
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áudio e vídeo, visando à gravação, edição, monitoramento, produção de material
gravado e transmissão ao vivo, em streaming das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem
como de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral nas dependências de sua sede e,
eventualmente, em outros locais previamente indicados pela Presidência desta Corte;

7.1.2 – Recompor a estrutura física após a instalação/desinstalação das câmeras em
área determinada pelo CONTRATANTE;

7.1.3 – Entregar à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Coordenadoria
de Acompanhamentos e Registros Plenários (CARP) da Secretaria Judiciária,
imediatamente após o término das filmagens e gravações, o material com o conteúdo
gravado em áudio e vídeo, devidamente conferido quanto à efetividade deste,
acondicionado em embalagem própria e devidamente identificado, aguardando
liberação conforme subitem 3.1.6.1.1;

7.1.4 – Testar com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos antes do
início de cada sessão ou evento todos os equipamentos que serão utilizados nas
filmagens/gravações/transmissões;

7.1.5 – Manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços
contratados;

7.1.5.1 – Executar os serviços sob a orientação e a responsabilidade de um profissional
habilitado na especialidade requerida, de nível médio ou superior;

7.1.6 – Garantir a execução do objeto deste Termo de Referência, sem interrupção,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço
ou demissão de empregados;

7.1.7 – Apresentar a relação dos empregados autorizados a proceder às
gravações/filmagens/transmissões à Gestão Contratual antes do início da execução, a
qual deve ser imediatamente atualizada em caso de alteração;

7.1.7.1 – Apresentar seus empregados trajando camisa social ou camiseta com
mangas, calça comprida ou saia longa, todos sem estampas, calçado fechado e sem
adornos de cabeça, sempre de acordo com o local onde serão prestados os serviços;

7.1.8 – Cuidar para que seus empregados, ao prestarem os serviços objeto deste
Termo de Referência, zelem pelo patrimônio público, bem como mantenham respeito
para com os servidores do CONTRATANTE;

7.1.9 – Substituir, imediatamente, o(s) empregado(s) que não seja(m) qualificado(s)
para a execução da tarefa ou que não atenda(m) a qualquer das exigências atribuídas
à CONTRATADA;

7.1.10 – Manter, reparar ou substituir, se for o caso, os equipamentos fornecidos em
comodato e materiais que apresentem qualquer defeito ou sofram danos originários de
mau uso, inclusive extravio, até a realização da sessão ou do evento seguinte, não
causando descontinuidade na prestação do serviço;

7.1.11 – Zelar pela integridade dos equipamentos utilizados na execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência, pertencentes ao CONTRATANTE, quando do seu
manuseio;

7.1.12 – Indenizar o CONTRATANTE em caso de avarias ocasionadas por manuseio
indevido, extravios ou outros danos comprovadamente causados pela CONTRATADA;

7.1.13 – Acatar, imediatamente, as instruções e observações que emanem da
fiscalização do CONTRATANTE, refazendo, às suas expensas, qualquer trabalho não
aceito;

7.1.14 – Abster-se de transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços
contratados, sem autorização;

7.1.15 – Manter preposto na cidade de Maceió-AL, aceito pelo CONTRATANTE, durante
todo o período de vigência contratual, para representar a CONTRATADA sempre que
necessário;
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7.1.16 – Disponibilizar ao CONTRATANTE relação dos números de telefones fixos e/ou
móveis e/ou endereços eletrônicos da empresa, de seu preposto e dos funcionários
encarregados da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, para
eventual contato, que deverão ser efetivos e permanecer disponíveis, no mínimo, de
segunda a sexta-feira, em horário comercial;

7.1.17 – Manter sempre atualizados, neste Tribunal, os dados de identificação e contato
da empresa (CNPJ, domicílio, endereço, telefones, endereço eletrônico, dentre outros),
que devem estar consignados nas notas fiscais apresentadas;

7.1.18 – Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do TRE-AL ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do presente objeto,
devendo orientar seus funcionários neste sentido;

7.1.18.1 – Para fiel cumprimento do disposto no subitem 7.1.18 acima, representantes
e empregados da CONTRATADA deverão assinar um termo de responsabilidade de
manutenção de sigilo e ciência das normas de segurança vigentes no TRE-AL antes do
início de suas atividades;

7.1.18.1.1 – Será disponibilizada à CONTRATADA cópia eletrônica das normas de
segurança;

7.1.19 – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação
exigidas no procedimento licitatório;

7.1.20 – Comprovar a quitação das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE;

7.1.21 – Apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal de serviços,
documentação comprobatória de sua regularidade fiscal;

7.1.22 – Responder pela má conduta que seus empregados porventura venham a
apresentar durante a permanência em recinto do Tribunal e/ou durante a prestação
dos serviços previstos neste Termo de Referência;

7.1.23 – Responder pelos danos causados diretamente ao TRE-AL ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução ou por inexecução dos serviços, não
excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

7.1.24 – Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados às instalações, equipamentos e objetos de propriedade do CONTRATANTE,
quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do
objeto contratado;

7.1.25 – Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que acontecidos em dependência do TRE-AL;

7.1.26 – Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista,
cível ou penal, relacionada à execução dos serviços previstos neste Termo de
Referência, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;

7.1.27 – Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais, inclusive logísticos,
decorrentes da execução dos serviços previstos neste Termo de Referência;

7.1.28 – Cuidar para que seus empregados não mantenham, em hipótese alguma,
qualquer relação de emprego com o TRE-AL, sendo de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais,
trabalhistas e fiscais referentes à sua atividade.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 – O CONTRATANTE obrigar-se-á a:
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8.1.1 – Disponibilizar espaço de trabalho (sala de controle de áudio) e acesso à Rede
Mundial de Computadores para streaming de forma a viabilizar a execução dos serviços
previstos neste Termo;

8.1.2 – Fornecer à CONTRATADA, até o final de cada mês, calendário com as datas das
sessões ordinárias a serem filmadas/gravadas/transmitidas no mês subsequente;

8.1.3 – Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima ordinária de 48
(quarenta e oito) horas, eventuais alterações no calendário das sessões, assim como a
realização de sessões extraordinárias e outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral e
que devam ser filmados/gravados/transmitidos;

8.1.3.1 – O prazo estabelecido no item anterior poderá extraordinariamente ser inferior
a 48 (quarenta e oito) horas, em caso de determinação do Exmo. Sr. Desembargador-
Presidente;

8.1.4 – Promover, por meio da Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade
(ACS), o acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços de
gravação/filmagem/transmissão, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

8.1.5 – Fornecer a conectividade de internet, além dos equipamentos elencados nos
subitens 6.2.1 a 6.2.6;

8.1.6 – Permitir o livre acesso da CONTRATADA e de seus empregados ao local de
prestação dos serviços, para o fim de executar o objeto deste Termo de Referência;

8.1.6.1 – O acesso aos equipamentos será permitido pela Assessoria de Comunicação
Social e Acessibilidade (ACS) somente após a identificação do representante ou
empregado da CONTRATADA;

8.1.7 – Prestar as informações, atinentes ao objeto deste Termo de Referência, que
venham a ser solicitadas;

8.1.8 – Rejeitar a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência por
terceiros, sem autorização;

8.1.9 – Recusar os serviços que estejam em desacordo com o especificado neste
Termo de Referência, sempre que essa medida se tornar necessária;

8.1.10 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço
e prazo estabelecidas, relativamente aos serviços efetivamente prestados
pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE, condicionado à apresentação de nota
fiscal e certidões de regularidade;

8.1.11 – Monitorar, durante a vigência do contrato, o cumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA;

8.1.11.1 – Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o
correto e tempestivo pagamento de todos os seus encargos previdenciários,
trabalhistas e fiscais.

9. DOS EVENTOS

9.1 – As sessões plenárias, principal objeto do presente Termo de Referência, são
realizadas, nos termos do Regimento Interno do Tribunal, ordinariamente, da seguinte
forma:

9.1.1 – Ano Eleitoral: número máximo de 8 sessões mensais no período de janeiro a
julho, de 12 sessões em agosto e de 15 sessões mensais no período de setembro a
dezembro;

9.1.2 – Ano não-eleitoral: número máximo de 8 sessões mensais.

9.2 – As sessões ordinárias, em regra, iniciam-se às 15 horas, ocorrendo em qualquer
dia útil, e, excepcionalmente, aos sábados, domingos e feriados, sem horário de
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término definido;

9.3 – Excepcionalmente, poderão ser realizadas sessões extraordinárias, em qualquer
dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

9.4 – Qualquer alteração dos locais, dias e horários das sessões ordinárias, bem como
a realização de sessões extraordinárias, serão comunicadas à CONTRATADA com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo determinação do Exmo. Sr.
Desembargador-Presidente;

9.5 – A realização de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral, quando necessária a
sua filmagem/gravação/transmissão, será comunicada à CONTRATADA com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo determinação do Exmo. Sr.
Desembargador-Presidente.

10. DO PREÇO

10.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor fixo por sessão e valor variável
por evento realizado em local diverso da Sala do Pleno, localizada no 1º andar do
edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme modelo de proposta
comercial constante do Anexo I, considerando-se sempre a necessidade de emprego
dos equipamentos e materiais discriminados na proposta;

10.2 – Incluir-se-ão nos preços propostos os valores relativos às obrigações
tributárias, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, a acidentes de trabalho, infortunística,
fretes, diárias, prêmios de seguros, fornecimento de equipamentos, materiais, mão de
obra e demais custos diretos e indiretos que possam ou venham a incidir na execução
do objeto do Contrato a ser firmado.

11. DAS PENALIDADES

11.1 – Por força do presente instrumento, observado o estabelecido na Lei nº
10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, e com aplicação subsidiária da
Lei nº 8.666/93, sujeitar-se-á o CONTRATADO às seguintes penalidades, nos casos de
inexecução parcial ou total do ajuste, estabelecendo-se que:

11.1.1 – Nos termos do artigo 7° da Lei n.º 10.520/02 c/c o artigo 28 do Decreto n.
5.450/2005, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa,
a CONTRATADA poderá ser impedida de licitar e de contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste contrato, das responsabilidades civil e criminal e das demais
cominações legais porventura aplicáveis, nos seguintes casos:

11.1.1.1 – Apresentação de documentação falsa;

11.1.1.2 – Retardamento na execução do objeto contratual;

11.1.1.3 – Falha na execução do contrato;

11.1.1.4 – Fraude na execução do contrato;

11.1.1.5 – Comportamento inidôneo;

11.1.1.6 – Declaração falsa;

11.1.1.7 – Fraude fiscal.

11.2 – O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa:

11.2.1 – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato
na ocorrência dos casos especificados nos subitens 11.1.1.1, 11.1.1.4, 11.1.1.5,
11.1.1.6 e 11.1.1.7;

11.2.2 – Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato
na ocorrência dos casos especificados nos subitens 11.1.1.2 e 11.1.1.3, que por suas
características configurem inexecução contratual;
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11.2.3 – Multa diária de 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento)
sobre o valor total do contrato na ocorrência dos casos especificados nos subitens
11.1.1.2 e 11.1.1.3, que por suas características configurem mora;

11.2.4 - Será considerado o elenco de eventos constante do Anexo II, para fins de
instauração de procedimento apuratório e de gradação das penalidades eventualmente
impostas à CONTRATADA.

11.3 – Para fins deste instrumento, considera-se:

11.3.1 – Inexecução contratual – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual
que não mais poderá ser cumprida pela CONTRATADA, seja por não mais existir
utilidade para o CONTRATANTE, seja por outros motivos apurados conforme o caso
concreto, caracterizando inadimplemento contratual absoluto;

11.3.2 – Mora – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual que ainda
poderá ser cumprida pela CONTRATADA por ser útil para o CONTRATANTE,
caracterizando atraso no cumprimento da obrigação;

11.3.3 – Comportamento inidôneo – a realização de atos tais como os descritos nos
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

11.4 – As cláusulas penais estabelecidas neste instrumento não excluem a possibilidade
do CONTRATANTE exigir da CONTRATADA ressarcimentos complementares,
excedentes às multas.

11.5 – A(s) multa(s) eventualmente impostas por inadimplemento parcial/total do
presente ajuste, dobrará(ão) a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a
100% (art. 412 CCB) do valor total do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e
danos que venham a ser causado ao interesse público e da possibilidade da rescisão
contratual, cumprindo-se observar que:

11.5.1 – Independentemente da aplicação de multa, deverá a CONTRATADA realizar
integralmente os ressarcimentos e indenizações oriundos de quaisquer perdas e danos
impostos ao CONTRATANTE, oriundos da execução/inexecução total/parcial do ajuste;

11.5.2 – Para a caracterização dos efeitos da reincidência, serão considerados
quaisquer inadimplementos ao presente instrumento, não importando sua natureza;

11.5.3 – As multas serão consideradas para efeito de reincidência durante todo o
período de vigência do contrato, independentemente se vigência originária e/ou
prorrogada;

11.6 – Da aplicação das penalidades estabelecidas na presente cláusula caberá recurso,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação;

11.7 – Se os valores dos pagamentos devidos à CONTRATADA forem insuficientes para
saldar os débitos decorrentes das multas/indenizações/ressarcimentos,
a CONTRATADA ficará obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados da notificação.

11.8 – Os valores das multas/indenizações/ressarcimentos serão descontados de
qualquer crédito/pagamento eventualmente devido à CONTRATADA.

11.9 – Esgotados os meios administrativos para cobrança dos valores devidos pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, serão encaminhados para inscrição em dívida ativa
e/ou cobrados judicialmente, na forma da lei.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 – A PROPONENTE/LICITANTE deverá apresentar atestado de capacidade técnica
comprovando a execução de atividades equivalentes às previstas neste Termo de
Referência de forma satisfatória;

12.2 – Antes do início da vigência do contrato, será realizada reunião para exposição
das atribuições de cada unidade quanto à prestação dos serviços pela CONTRATADA,
com a participação da Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Secretaria
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Judiciária, Seção de Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da
Informação, da Seção de Manutenção e Reparos e Seção de Gestão de Contratos da
Secretaria de Administração e da Seção de Assessoria de Comunicação e Acessibilidade
da Presidência.

12.2.1 – A Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios da Secretaria Judiciária
deverá receber e guardar a mídia com material gravado durante os eventos, nos
termos dos subitens 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.1.1, 3.1.6.1.2 e 7.1.3;

12.2.2 – A Seção de Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da
Informação deverá prover a infraestrutura necessária para o desempenho das
atividades da CONTRATADA no que se refere à conectividade de internet e à
infraestrutura lógica de rede de dados, bem como identificar a suficiência do material
utilizado pelo CONTRATADO na execução dos serviços;

12.2.3 – A Seção de Manutenção e Reparos da Secretaria de Administração deverá
atuar em suporte às atividades desenvolvidas pela Seção de Gestão de Infraestrutura
da Secretaria de Tecnologia da Informação, realizando as intervenções necessárias;

12.2.4 – A Seção de Gestão de Contratos da Secretaria de Administração deverá gerir o
contrato, nos termos das Resoluções TRE/AL n.º15.787/2017 e n.º15.904/2018,
solicitando às demais unidades envolvidas que realizem atestação dos serviços
prestados, nos limites de suas atribuições;

12.2.5 – A Seção de Assessoria de Comunicação e Acessibilidade da Presidência deverá
acompanhar as transmissões em streaming, para verificar sua continuidade, sem
interrupções ou omissões, conforme subitens 3.1.3 e 8.1.4, bem como permitir o
acesso dos profissionais indicados pela CONTRATADA aos equipamentos relacionados
neste Termo de Referência, conforme subitem 8.1.6.1.

12.3 – O critério de julgamento da proposta será o menor preço ofertado para os
serviços, conforme TOTAL GERAL constante da tabela do Anexo I, obedecidos os
limites de cada elemento da coluna "Composição de preços", todos a serem
estabelecidos pela Seção de Instrução de Contratações - SEIC.

12.3.1 - O valor da linha "TOTAL GERAL" servirá exclusivamente como critério de
julgamento, pois se utilizou a média entre os números máximos de sessões plenárias
em anos eleitorais e não-eleitorais para atribuir pesos adequados aos TOTAIS 1 e 2 na
escolha da melhor proposta. O valor da contratação deverá ser o resultado da
fórmula (TOTAL 1 x 128)+(TOTAL 2 x 5).

 

ANEXO I

 

Serviço Composição de preços Valor

Sessão plenária no edifício-sede do
TRE/AL

Mão-de-obra por sessão R$ XXX,XX
Equipamentos (discriminar "custo de
aquisição/prazo de depreciação" por equipamento a
ser empregado)

R$ XXX,XX

Outros materiais (discriminar custo estimado por
"material/evento") R$ XXX,XX

TOTAL 1 R$ XXX,XX
 

Evento externo ao edifício-sede do
TRE/AL

Mão-de-obra por evento R$ XXX,XX
Equipamentos (discriminar "custo de
aquisição/prazo de depreciação" por equipamento a
ser empregado)

R$ XXX,XX

Outros materiais (discriminar custo estimado por
"material/evento") R$ XXX,XX

Custos de hospedagem e alimentação (aplicável a
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TRE/AL eventos fora da Região Metropolitana de Maceió ou
a eventos em qualquer município diverso da Capital,
quando demonstrada a necessidade no caso
concreto e acatada pelo Contratante)

R$ XXX,XX

Custo de deslocamento por km de distância do
edifício-sede R$ XXX,XX

TOTAL 2 R$ XXX,XX
 

TOTAL GERAL (TOTAL 1 X 112) + (TOTAL 2 X 5)  R$
XXXX,XX

 
 

ANEXO II

 

Elenco exemplificativo de falhas executivas, conforme gradação:
1 - Falhas leves:
1.1 - presença de ruído não impeditivo da compreensão do aúdio;
1.2 - volume reduzido não impeditivo da compreensão do áudio;
1.3 - qualidade de imagem inferior a 1080p (1920x1080) e

superior ou igual a 720p (1280x720);
1.4 - assincronia na gravação ou transmissão da sessão ou

evento igual ou inferior a 1 (um) segundo;
2 - Falhas médias:
2.1 - interrupção de áudio e/ou vídeo na gravação ou transmissão

da sessão ou evento por períodos que não superem 1 (um) segundo,
individualmente considerados, nem 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a
cada intervalo de 15 (quinze) minutos;

2.2 - qualidade de imagem inferior a 720p (1280x720) e superior
ou igual a 480p (720x480);

2.3 - distorção de áudio impeditivo de sua
compreensão durante gravação ou transmissão da sessão ou evento por
períodos que não superem 1 (um) segundo, individualmente considerados,
nem 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a cada intervalo de 15 (quinze)
minutos;

2.4 - assincronia na gravação ou transmissão da sessão ou
evento superior a 1 (um) segundo e igual ou inferior a 3 (três) segundos;

2.5 - paralisação de imagem na gravação ou transmissão da
sessão ou evento por períodos que não superem 1 (um) segundo,
individualmente considerados, nem 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a
cada período de 15 (quinze) minutos;

2.6 - ausência de legendas;
3 - Falhas graves:
3.1 - interrupção de áudio e/ou vídeo na gravação ou transmissão

da sessão ou evento por períodos superiores a 1 (um) segundo,
individualmente considerados, ou a 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a
cada intervalo de 15 (quinze) minutos;

3.2 - distorção de áudio impeditivo de sua
compreensão durante gravação ou transmissão da sessão ou evento por
períodos superiores a 1 (um) segundo, individualmente considerados, ou a 15
(quinze) segundos em sua totalidade, a cada intervalo de 15 (quinze) minutos;

3.3 - assincronia na gravação ou transmissão da sessão ou
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evento superior a 3 (três) segundos;
3.4 - paralisação de imagem na gravação ou transmissão da

sessão ou evento por períodos superiores a 1 (um) segundo, individualmente
considerados, ou a 15 (quinze) segundos em sua totalidade, a cada período
de 15 (quinze) minutos;

3.5 - qualidade de imagem inferior a 480p (720x480);
3.6 - falta de cópia de segurança (backup).

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 07/07/2020, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0726702 e o código CRC 35D8BEF3.
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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 julho de 2020.
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Face aos Despachos SEGI 0725229 e SAAP 0726332,

registram-se as providências, por apontamento:
(a) "No Anexo I, onde se lê 'TOTAL GERAL (TOTAL 1 x

112) + (TOTAL 2 X 5)', não seria 'TOTAL GERAL (TOTAL 1 x 128) +
(TOTAL 2 X 5)', onde o número 128 corresponde ao número de 
sessões para anos eleitorais?"

Não, o número é a média entre anos eleitorais, em que
ocorrem até 128 sessões e anos não-eleitorais, em que ocorrem até
96 sessões. Utilizou-se da média para permitir o adequado equilíbrio
entre os itens de julgamento, a dizer, sessões plenárias no edifício-
sede e eventos externos, já que a previsão de eventos externos é de
até 5 (cinco) por ano. Corrigiu-se a falha de não explicitar o cálculo
na nova minuta, no subitem 12.3.1.

(b) "Considerando que estamos num prédio sede
provisório, a possibilidade das sessões plenárias acontecerem numa
nova sede está contemplada na atual minuta?"

Não está, pois se entendeu que a hipótese poderia ser
objeto de termo aditivo, mas se incluiu a hipótese na nova minuta
(subitem 4.1.1) para que possa ser apostilada caso ocorra. É
recomendável que as possibilidades executivas estejam previstas
tanto quanto possível.

(c) "O atual cenário de pandemia, onde sessões plenárias
virtuais acontecem fora das dependências de um Tribunal, trouxe
alguma necessidade extra que deveria ser contemplada nessa
minuta?"

Tendo havido percepção da necessidade de regulamentar
a hipótese, incluiu-se a previsão dessa modalidade executiva
excepcional nos subitens 4.3 e 4.3.1, com apontamento dos custos
incidentes para a formação de preço, preservando-se a planilha de
proposta de preços para a licitação.
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Dessa forma, submete-se a nova minuta à apreciação.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 07/07/2020, às 19:34, 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
0728452 e o código CRC 7457AE7B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2020.
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Em atenção ao Despacho SAPEV 0728452, informo que

após leitura e aquiescência da Minuta SAPEV 0726702 não há novas
poderações a serem feitas.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 09/07/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729696 e o código CRC F5A8EBCF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
Senhores Membros da Comissão de Planejamento,
 
Em atenção ao Despacho SAPEV 0728452, informo que

após leitura e aquiescência quanto à Minuta SAPEV 0726702 não há
novas poderações a serem feitas.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 28/07/2020, às 17:49, 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
0737649 e o código CRC 4D0A3C89.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
Senhora Secretária de Administração em

Substituição,
 
Encaminham-se os presentes autos, após aprovação

da minuta de termo de referência registrada no
evento 0726702 pela Comissão de Planejamento.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 28/07/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737662 e o código CRC 6C485FD7.
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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 agosto de 2020.
 
À SEIC para pesquisa de mercado com vistas a

apuração da estimativa da despesa a ser incorrida e o impacto
de sua implementação no orçamento deste exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/08/2020, às 17:47, 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
0740736 e o código CRC BB359591.

0000452-42.2019.6.02.8000 0740736v1
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E-mail - 0741729

Data de Envio: 
  06/08/2020 15:58:08

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

Para (com cópia oculta):
    maceio_sonorizacao@hotmail.com
    administrativo@solucoestech.com.br
    contato@solucoestech.com.br
    provideoproducoes13@hotmail.com
    contato@equipamentospeixe.com.br
    newsolution@newsolutionsti.com.br
    newsolution.compras@gmail.com
    djxandek@hotmail.com
    equipamentos.xandek@gmail.com
    jfsomluz@gmail.com
    jfsomluz@ig.com.br
    misaelneo@hotmail.com
    carnevaleprod@gmail.com
    usinadefilmes@hotmail.com
    renttec@renttec.com.br
    kantro@uol.com.br
    contato@dcstudio.com.br
    ancoravideo@gmail.com
    vaspromocoeseeventos.al@gmail.com
    epromocoeseeventos@gmail.com
    andrea@heleventos.com.br
    idalice@heleventos.com.br
    licitacao@profoxnetworks.com.br
    gpersonnalite@gmail.com
    personnalite@personalitesolucoes.com
    licita.pregao@e2sa.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de serviço de
operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, em plataforma
digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos
atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a quantidade de sessões estimada em,
aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito)
sessões para anos eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de acordo com os materiais
necessários requeridos, quantitativos e demais especificações constantes do termo de referência em
anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
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82 99938-4871

Anexos:
    Minuta_0726702.html
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E-mail - 0742359

Data de Envio: 
  07/08/2020 11:16:55

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

Para (com cópia oculta):
    alexfelix.vp@gmail.com
    patricia.regina@plansul.net.br
    licitacao@coreservice.com.br
    jmepro@gmail.com
    tes@tesengenharia.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de serviço de
operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, em plataforma
digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos
atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a quantidade de sessões estimada em,
aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito)
sessões para anos eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de acordo com os materiais
necessários requeridos, quantitativos e demais especificações constantes do termo de referência em
anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Anexos:
    Minuta_0726702.html
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E-mail - 0742809

Data de Envio: 
  10/08/2020 10:19:38

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

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de serviço de
operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, em plataforma
digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos
atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a quantidade de sessões estimada em,
aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito)
sessões para anos eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de acordo com os materiais
necessários requeridos, quantitativos e demais especificações constantes do termo de referência em
anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Anexos:
    Minuta_0726702.html
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Re: Fw: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos. TREAL

De: Suzana Sobreira JME (jmepro@gmail.com)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 7 de agosto de 2020 15:07 BRT

Sim.... enviaremos com brevidade.
Att.

 Charles/Datec/JME
 55+61+3274 0884

Remetente notificado por
Mailtrack

Em sex., 7 de ago. de 2020 às 14:29, ana silva <anag_silva@yahoo.com.br> escreveu:

Boa tarde Charles,

É uma nova contratação, com abertura de procedimento licitatório.

Posso aguardar a proposta da empresa? Obrigada.

Ana Paula G. Silva.
SEIC- TREAL

----- Mensagem encaminhada -----
De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "anag_silva@yahoo.com.br" <anag_silva@yahoo.com.br>
Enviado: sexta-feira, 7 de agosto de 2020 14:05:15 BRT
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de
equipamentos. TREAL

 Prezada Sra. Ana Paula, boa tarde!

 Só uma dúvida, esta cotação para procedimento licitatório ou apenas para renovação de contrato já existente?

Att.
 Charles/Datec/JME
 55+61+3274 0884

Em sex., 7 de ago. de 2020 às 11:17, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Yahoo Mail - Re: Fw: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de operação d... https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/15615?.intl=br&.lang=pt...
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Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para a prestação de serviço de
operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, em plataforma digital
a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos
atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a quantidade de sessões estimada
em, aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito)
sessões para anos eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de acordo com os materiais
necessários requeridos, quantitativos e demais especificações constantes do termo de referência em
anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871
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Re: Fw: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos. TREAL

De: Suzana Sobreira JME (jmepro@gmail.com)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 11 de agosto de 2020 11:47 BRT

 Prezada Sra. Ana Paula,
 Conforme solicitação segue anexo nossa proposta estimativa de preços.
Att.

 Charles/Datec/JME
 55+61+3274 0884

Em sex., 7 de ago. de 2020 às 14:29, ana silva <anag_silva@yahoo.com.br> escreveu:

Boa tarde Charles,

É uma nova contratação, com abertura de procedimento licitatório.

Posso aguardar a proposta da empresa? Obrigada.

Ana Paula G. Silva.
SEIC- TREAL

----- Mensagem encaminhada -----
De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "anag_silva@yahoo.com.br" <anag_silva@yahoo.com.br>
Enviado: sexta-feira, 7 de agosto de 2020 14:05:15 BRT
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de
equipamentos. TREAL

 Prezada Sra. Ana Paula, boa tarde!

 Só uma dúvida, esta cotação para procedimento licitatório ou apenas para renovação de contrato já existente?

Att.
 Charles/Datec/JME
 55+61+3274 0884

Em sex., 7 de ago. de 2020 às 11:17, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Yahoo Mail - Re: Fw: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de operação d... https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/15615?.intl=br&.lang=pt...
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TRE-AL 2020 - PROPOSTA ESTIMATIVA - JME.pdf
634.7kB

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para a prestação de serviço de
operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, em plataforma digital
a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos
atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a quantidade de sessões estimada
em, aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito)
sessões para anos eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de acordo com os materiais
necessários requeridos, quantitativos e demais especificações constantes do termo de referência em
anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871
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De: casadereisfilmes@globo.com
Para: "<seic"@tre-al.jus.br
Data: 12/08/2020 04:06 PM

Assunto: [seic] Fwd: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos.
TREAL

Segue anexo orçamento, obrigado.

--------- Mensagem encaminhada ---------
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: qui, 6 de ago de 2020 às 15:58
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos. TREAL
Para:

SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para a
prestação de serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de
equipamentos, visando à gravação, edição, monitoramento, produção de
material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, em plataforma digital
a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como
de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua Sede,
considerando a quantidade de sessões estimada em, aproximadamente, 96
(noventa e seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e
oito) sessões para anos eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de
acordo com os materiais necessários requeridos, quantitativos e demais
especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=FEFIPIRL...
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Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações.

SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br

anag_silva@yahoo.com.br

82 99938-4871

--

---
Favor confirmar o recebimento do material respondendo a este e-mail.

Atenciosamente,

EsRoM ReIs - Client Support

Central: +55 82 3013-6360 . Celular: +55 82 98815-6360 . +55 82 99982-6360
Email: casadereisfilmes@globo.com

E.R da Silva Som e Imagem Ltda - CNPJ: 08.321.679/0001-22 - Rua Saldanha da Gama, n313 .
Bairro: Farol - CEP 57051-580 Maceió-AL . Brasil
_______________________________________________________________________________________________

LOOKING FOR A NEW CAREER? WE ARE ALWAYS SEARCHING FOR NEW TALENTS!
TAKE A PEEK AT HOUSE OF KINGS FILMS CAREER OR SEND YOUR APPLICATION TO
casadereisfilmes@globo.com
_______________________________________________________________________________________________
Esta mensagem, incluindo quaisquer anexos, pode conter informações privilegiadas ou
confidenciais
E é enviado exclusivamente para a atenção e utilização do (s) destinatário (s) pretendido (s).
Se você não é um
Destinatário, você não pode usar esta mensagem nem copiá-la ou entregá-la a ninguém. Nesse
caso, você
Deve imediatamente destruir esta mensagem e gentilmente notificar o remetente por e-mail de
resposta.
_______________________________________________________________________________________________
This message, including any attachments hereto, may contain privileged or confidential
information
and is sent solely for the attention and use of the intended addressee(s). If you are not an
intended
addressee, you may neither use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case,
you
should immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email.

www.casadereis.com.br

Anexados:

Arquivo: Minuta_0726702.html
Tamanho:
92k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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Arquivo:
Orçamento_CasadeReis_TRE_024_2020.pdf

Tamanho:
1810k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=FEFIPIRL...
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Re: Fwd: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento
de equipamentos. TREAL

De: casadereisfilmes@globo.com (casadereisfilmes@globo.com)

Para: seic@tre-al.jus.br; anag_silva@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 13:39 BRT

Orçamento_CasadeReis_TRE_024_2020.pdf
1.8MB

Segue anexo orçamento reformulado com algumas informações que foram atualizadas, fazer a substituição,
obrigado e aguardo.

---
Favor confirmar o recebimento do material respondendo a este e-mail.

Atenciosamente,

EsRoM ReIs - Client Support

Central: +55 82 3013-6360 . Celular: +55 82 98815-6360 . +55 82 99982-6360
Email: casadereisfilmes@globo.com

E.R da Silva Som e Imagem Ltda - CNPJ: 08.321.679/0001-22 - Rua Saldanha da Gama, n313
. Bairro: Farol - CEP 57051-580 Maceió-AL . Brasil
______________________________________________________________________________________
_________

LOOKING FOR A NEW CAREER? WE ARE ALWAYS SEARCHING FOR NEW TALENTS!
TAKE A PEEK AT HOUSE OF KINGS FILMS CAREER OR SEND YOUR APPLICATION TO
casadereisfilmes@globo.com
______________________________________________________________________________________
_________
Esta mensagem, incluindo quaisquer anexos, pode conter informações privilegiadas ou
confidenciais
E é enviado exclusivamente para a atenção e utilização do (s) destinatário (s)
pretendido (s). Se você não é um
Destinatário, você não pode usar esta mensagem nem copiá-la ou entregá-la a ninguém.
Nesse caso, você
Deve imediatamente destruir esta mensagem e gentilmente notificar o remetente por
e-mail de resposta.
______________________________________________________________________________________
_________
This message, including any attachments hereto, may contain privileged or confidential
information
and is sent solely for the attention and use of the intended addressee(s). If you are
not an intended
addressee, you may neither use this message nor copy or deliver it to anyone. In such
case, you
should immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email.

www.casadereis.com.br
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De: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS <vaspromocoeseeventos.al@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 17/08/2020 11:28 AM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos.
TREAL

Bom dia,

Segue em anexo conforme solicitado.

At.te

Em qui., 6 de ago. de 2020 às 15:58, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa
para a prestação de serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em
streaming, em plataforma digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das
Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos atinentes à
Justiça Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a quantidade de
sessões estimada em, aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para
anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito) sessões para anos
eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de
acordo com os materiais necessários requeridos, quantitativos e demais
especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

--
VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
Contato: (82) 99949-0318 / 99341-5538 / 98833-5502
R. 15 de novembro, 34, box 6, CEP 57975-000, Centro, Colônia Leopoldina/AL

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

1 of 2 17/08/2020 13:44
E-mail Proposta. VAS Promoçoes e Eventos. (0746031)         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 199



Anexados:

Arquivo: COTAÇÃO-
TRE-17082020.pdf

Tamanho:
427k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Seção de Instrução de Contratações. 
SEIC - TRE/AL.
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E-mail - 0746366

Data de Envio: 
  17/08/2020 17:11:15

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

Para (com cópia oculta):
    maceio_sonorizacao@hotmail.com
    administrativo@solucoestech.com.br
    contato@solucoestech.com.br
    provideoproducoes13@hotmail.com
    contato@equipamentospeixe.com.br
    newsolution@newsolutionsti.com.br
    newsolution.compras@gmail.com
    djxandek@hotmail.com
    equipamentos.xandek@gmail.com
    jfsomluz@gmail.com
    jfsomluz@ig.com.br
    misaelneo@hotmail.com
    carnevaleprod@gmail.com
    renttec@renttec.com.br
    kantro@uol.com.br
    contato@dcstudio.com.br
    ancoravideo@gmail.com
    epromocoeseeventos@gmail.com
    andrea@heleventos.com.br
    idalice@heleventos.com.br
    licitacao@profoxnetworks.com.br
    gpersonnalite@gmail.com
    personnalite@personalitesolucoes.com
    licita.pregao@e2sa.com.br
    patricia.regina@plansul.net.br
    alexfelix.vp@gmail.com
    licitacao@coreservice.com.br
    tes@tesengenharia.com.br
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de serviço de
operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, em plataforma
digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos
atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a quantidade de sessões estimada em,
aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito)
sessões para anos eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de acordo com os materiais
necessários requeridos, quantitativos e demais especificações constantes do termo de referência em
anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.
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Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Anexos:
    Minuta_0726702.html
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De: Alex Felix <alexfelix.vp@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 17/08/2020 07:22 PM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos.
TREAL

Segue em anexo a cotação solicitada.

agradecemos antecipadamente.

Diogo Victor
82988607717

ALEX FELIX VÍDEO PRODUÇÕES
Rua professor Guedes Miranda, Nº 255, Sala 02 – Farol -  Maceió - AL 
CEP: 57055-220 CNPJ: 20.773.947/0001-42 / FONE: 82 - 988647821 / 82- 988607717

Em seg., 17 de ago. de 2020 às 17:11, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa
para a prestação de serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo, em
streaming, em plataforma digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das
Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos atinentes à
Justiça Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a quantidade de
sessões estimada em, aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para
anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito) sessões para anos
eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de
acordo com os materiais necessários requeridos, quantitativos e demais
especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=AFJENV34...

1 of 2 18/08/2020 10:28
E-mail Proposta. Alex Felix Vídeo Produções. (0746682)         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 204



Anexados:

Arquivo: COTAÇÃO TRE-
AL.pdf

Tamanho:
198k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=AFJENV34...

2 of 2 18/08/2020 10:28
E-mail Proposta. Alex Felix Vídeo Produções. (0746682)         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 205



Anexo Proposta. Alex Felix Vídeo Produções.COTAÇÃO TREAL (0746686)         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 206



De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "Andrea Lemos Britto" <andrea@heleventos.com.br>
CC: idalice@heleventos.com.br
Data: 18/08/2020 10:41 AM

Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de
equipamentos. TREAL

Bom dia Andrea,

O pedido se refere à contratação de empresa para gravação das sessões com operador de áudio e vídeo e com alguns
equipamentos da empresa necessários, como 02 a 03 câmeras digitais, item 6 do termo de referência.

O TRE já dispõe de mesa de som, amplificador etc, conforme relacionado no item 6.2 do TR.

Não é aquisição de equipamentos.

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: Andrea Lemos Britto <andrea@heleventos.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Idalice Araujo <idalice@heleventos.com.br>
Date: Tue, 18 Aug 2020 10:54:55 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos. TREAL

Prezada Sra. Ana Paula:

Nossa empresa não comercializa equipamentos.
Somos responsáveis por locação dos equipamentos para a cobertura das
sessões (atendemos a vários Tribunais) e mão de obra para:

Captação de imagem
Transmissão se necessário
Direção de corte
Criação de vinhetas, edição, trilha sonora, roteirização e finalização
de vídeos e ou filmagens mais simples.

Se houver interesse nessa modalidade de contratação não hesite em nos
requisitar a cotação.

Atenciosamente,
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Andrea Lemos Britto.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 17 de agosto de 2020 17:11
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos. TREAL

SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa
para a prestação de serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição, monitoramento,
produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, em
plataforma digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões
Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos atinentes à Justiça
Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a quantidade de sessões
estimada em, aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para anos não
eleitorais e 128 (cento e vinte e oito) sessões para anos eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de
acordo com os materiais necessários requeridos, quantitativos e demais
especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871
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De: maceió sonorização áudio e vídeo <maceio_sonorizacao@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 18/08/2020 11:22 AM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos.
TREAL

Bom dia

Agradecemos o contato, no momento não ofertamos esses serviços.

Alexandre Neto

Get Outlook for Android

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Sent: Monday, August 17, 2020 5:11:15 PM
Subject: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de equipamentos. TREAL

SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa para a
prestação de serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de
equipamentos, visando à gravação, edição, monitoramento, produção de material
gravado e transmissão ao vivo, em streaming, em plataforma digital a ser
escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões Plenárias do TRE/AL, bem como de outros
eventos atinentes à Justiça Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a
quantidade de sessões estimada em, aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões
para anos não eleitorais e 128 (cento e vinte e oito) sessões para anos
eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de acordo
com os materiais necessários requeridos, quantitativos e demais especificações
constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871
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De: Andrea Lemos Britto <andrea@heleventos.com.br>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
CC: Idalice Araujo <idalice@heleventos.com.br>
Data: 20/08/2020 12:03 PM

Assunto: RES: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo,   com fornecimento de
equipamentos. TREAL

Prezada Ana Paula:

Segue proposta.

Precisamos definir se o que vale para cotação é o que está no TR ou o que está na planilha.

Por exemplo:

Lote 1 – No TR constam até 180 sessões e na planilha a qual nos baseamos – 112 sessões.

Lote 2 -  No TR constam até 15 eventos e na planilha a qual nos baseamos – 5 eventos.

Aguardo seu parecer.

Cordialmente,

Andrea Lemos Bri o.

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2020 10:42
Para: Andrea Lemos Bri o <andrea@heleventos.com.br>
Cc: Idalice Araujo <idalice@heleventos.com.br>
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com fornecimento de
equipamentos. TREAL

Bom dia Andrea,

O pedido se refere à contratação de empresa para gravação das sessões com operador de áudio e vídeo e com alguns
equipamentos da empresa necessários, como 02 a 03 câmeras digitais, item 6 do termo de referência.

O TRE já dispõe de mesa de som, amplificador etc, conforme relacionado no item 6.2 do TR.

Não é aquisição de equipamentos.

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: 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: Andrea Lemos Britto <andrea@heleventos.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Idalice Araujo <idalice@heleventos.com.br>
Date: Tue, 18 Aug 2020 10:54:55 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos. TREAL

Prezada Sra. Ana Paula:

Nossa empresa não comercializa equipamentos.
Somos responsáveis por locação dos equipamentos para a cobertura das
sessões (atendemos a vários Tribunais) e mão de obra para:

Captação de imagem
Transmissão se necessário
Direção de corte
Criação de vinhetas, edição, trilha sonora, roteirização e finalização
de vídeos e ou filmagens mais simples.

Se houver interesse nessa modalidade de contratação não hesite em nos
requisitar a cotação.

Atenciosamente,

Andrea Lemos Britto.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 17 de agosto de 2020 17:11
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos. TREAL

SEI 0000452-42.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar  empresa
para a prestação de serviço de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição, monitoramento,
produção de material gravado e transmissão ao vivo, em streaming, em
plataforma digital a ser escolhida pelo CONTRATANTE, das Sessões
Plenárias do TRE/AL, bem como de outros eventos atinentes à Justiça
Eleitoral realizados em sua Sede, considerando a quantidade de sessões
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estimada em, aproximadamente, 96 (noventa e seis) sessões para anos não
eleitorais e 128 (cento e vinte e oito) sessões para anos eleitorais.

Solicitamos proposta detalhada, conforme Anexo I (final do arquivo), de
acordo com os materiais necessários requeridos, quantitativos e demais
especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anag_silva@yahoo.com.br
82 99938-4871

Anexados:

Arquivo: Proposta Comercial -
TRE-AL.pdf

Tamanho:
230k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

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

3 of 3 20/08/2020 13:44
E-mail Proposta. H&L Eventos. (0748274)         SEI 0000452-42.2019.6.02.8000 / pg. 212



 
 
 
 
 
 
 
 
 

H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI  EPP 
www.heleventos.com.br 
Telefone (11) 3637-1972 

CNPJ 09.231.613/0001-04 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3421  6º andar - Cj. 605  CEP: 01401-001  São Paulo - SP 

São Paulo, 20 de agosto de 2020. 
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H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI  EPP 
www.heleventos.com.br 
Telefone (11) 3637-1972 

CNPJ 09.231.613/0001-04 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3421  6º andar - Cj. 605  CEP: 01401-001  São Paulo - SP 

1. Identificação da licitante 

  

Razão Social: H & L Promoções e Eventos Empresariais Ltda - EPP 

Nome Fantasia: H & L Eventos 

CNPJ: 09.231.613/0001-04 

Endereço completo 
com CEP: 

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3421  6º andar - Cj. 605  CEP: 
01401-001  São Paulo - SP 

Telefones de contato 
com DDD 

(11) 3637-1972 

E-mail para contato: andrea@heleventos.com.br / idalice@heleventos.com.br 

Nome do banco: Brasil S/A 

Número do banco: 001 

Agência Bancária: 6998 

Nome da Agência 
Bancária: 

Augusta / Jardins 

Endereço Agência 
Bancária: 

Rua Augusta, 2.015  Cerqueira Cesar - CEP 01413-000  São 
Paulo  SP - (11) 3063-1043   

Número da Conta 
Bancária: 

15.665-5 
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H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI  EPP 
www.heleventos.com.br 
Telefone (11) 3637-1972 

CNPJ 09.231.613/0001-04 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3421  6º andar - Cj. 605  CEP: 01401-001  São Paulo - SP 

2. Representante legal 

Nome: Andrea Mastroianni de Lemos Britto   

CPF: 187.107.378-20  

Profissão: Publicitária - Empresária  

Cargo: Diretora   

Email: andrea@heleventos.com.br 

Tel: 11- 98213-2326/ 11- 3637-1972 

3. Validade da proposta 

 Validade da Proposta: (60) - sessenta dias.  

4. Planilha de formação de preço - Proposta 

Serviço Composição de 
preços 

Valor 
   

Sessão 
plenária no 
edifício-
sede do 
TRE/AL 

Mão-de-obra por 
sessão 

R$ 4.000,00 
   

Equipamentos 
(discriminar "custo 
de aquisição/prazo 
de depreciação" 
por equipamento a 
ser empregado) 

R$ 2.000,00 
   

Outros materiais 
(discriminar custo 
estimado por 
"material/evento") 

R$ 1.200,00 
   

TOTAL 1 R$ 7.200,00 R$ 806.400,00 112 sessões  15 sessões/mês 

Evento 
externo ao 
edifício-
sede do 
TRE/AL 

Mão-de-obra por 
evento 

R$ 2.000,00 
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H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI  EPP 
www.heleventos.com.br 
Telefone (11) 3637-1972 

CNPJ 09.231.613/0001-04 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3421  6º andar - Cj. 605  CEP: 01401-001  São Paulo - SP 

Equipamentos 
(discriminar "custo 
de aquisição/prazo 
de depreciação" 
por equipamento a 
ser empregado) 

R$ 4.000,00 
   

Outros materiais 
(discriminar custo 
estimado por 
"material/evento") 

R$ 3.000,00 
   

Custos de 
hospedagem e 
alimentação 
(aplicável a 
eventos fora da 
Região 
Metropolitana de 
Maceió ou a 
eventos em 
qualquer município 
diverso da Capital, 
quando 
demonstrada a 
necessidade no 
caso concreto e 
acatada pelo 
Contratante) 

R$ 2.500,00 
   

Custo de 
deslocamento por 
km de distância do 
edifício-sede 

R$ 1.000,00 
   

TOTAL 2 R$ 12.500,00 R$ 62.500,00 
  

TOTAL GERAL (TOTAL 1 x 112) 
+ (TOTAL 2 x 5) 

R$ 868.900,00 
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H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI  EPP 
www.heleventos.com.br 
Telefone (11) 3637-1972 

CNPJ 09.231.613/0001-04 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3421  6º andar - Cj. 605  CEP: 01401-001  São Paulo - SP 

DECLARAÇÕES 

Declaração de fatos impeditivos  

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS para 

a nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

Declaração que não emprega menor 

 H&L  Promoções e Eventos Empresariais Ltda  EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 

09.231.613/0001-04, por intermédio do sua representante legal a Sra. Andrea Lemos Britto, 

portadora da carteira de identidade n° 19.201.019, e do CPF n.º 187.107.378-20, 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 EMPREGO MENOR DE 18 (DEZOITO) 

ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGO 

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. 

Declaração de microempresa    

Declaro, sob as penas da Lei, QUE NÃO ULTRAPASSEI O LIMITE DE FATURAMENTO E 

CUMPRO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 
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H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI  EPP 
www.heleventos.com.br 
Telefone (11) 3637-1972 

CNPJ 09.231.613/0001-04 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3421  6º andar - Cj. 605  CEP: 01401-001  São Paulo - SP 

 

Declaração de elaboração independente da proposta 

Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação FOI ELABORADA DE MANEIRA 

INDEPENDENTE, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:  

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi 

elaborada de maneira independente 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 acima especificado, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa;   

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima 

especificado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 

ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa;  

(b) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a 

participar ou não da referida licitação;   

(c) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima 

especificado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 

com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação;   

Declaração de estrutura 
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H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI  EPP 
www.heleventos.com.br 
Telefone (11) 3637-1972 

CNPJ 09.231.613/0001-04 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3421  6º andar - Cj. 605  CEP: 01401-001  São Paulo - SP 

 

Declaração de pleno conhecimento e atendimento de habilitação 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido, conforme dispõe o 

artigo 4º, inciso VII, da Lei federal nº 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que 

cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

Declaração de reserva de cargos para pessoas com deficiência 

Por intermédio de sua representante legal devidamente identificada nesta Proposta, 

DECLARAMOS que cumprimos a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com 

deficiência ou para reabilitados da Previdência Social. 

Declaração de práticas de sustentabilidade 

Os serviços serão prestados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos no 

Art. 5º. da Instrução Normativa no 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria, da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  

SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no que 

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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da contratação de pessoa jurídica para
a prestação de serviços de operação de áudio e vídeo, com
fornecimento de equipamentos, visando à gravação, edição,
monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao vivo,
e m streaming, em plataforma digital, das Sessões Plenárias do
TRE/AL, bem como de outros eventos atinentes à Justiça Eleitoral
realizados em sua Sede, com estimativa de 128 sessões em anos
eleitorais, 96 em anos não eleitorais e 05 eventos externos, conforme
especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência 0726702.

 
2-  Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de mercado, despacho GSAD  0740736.
 
3- Recebemos cotação das empresas JME Serviços Ltda

(0743824), Casa de Reis Filmes (0744720), VAS Promoções
(0746035), Alex Flávio Vídeo (0746686) e H&L Eventos (0748275).

 
4- Confeccionadas as planilhas de estimativa de preços

0750852, obtivemos o valor total de R$ 487.575,00 (quatrocentos e
oitenta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais).

 
5- 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.

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 25/08/2020, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/08/2020, às 17:51, 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
0750853 e o código CRC B714EE01.

0000452-42.2019.6.02.8000 0750853v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0750853, 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 25/08/2020, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750902 e o código CRC 1607909E.

0000452-42.2019.6.02.8000 0750902v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.
 
 
À COFIN para pronunciamento a respeito da viabilidade

do suporte orçamentário da contratação almejada, considerando a
estimativa constante no Despacho SEIC 0750853.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2020, às 20:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750949 e o código CRC 59479D28.

0000452-42.2019.6.02.8000 0750949v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
Á SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0750949).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/08/2020, às 13:53, 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
0752517 e o código CRC B6CEAF97.

0000452-42.2019.6.02.8000 0752517v1
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