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Memorando nº 370 / 2020 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 17 de abril de 2020.

Para: COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DAS ELEIÇÕES 2020

Assunto: TERMO DE REFERÊNCIA - PESSOAL DE APOIO - TÉCNICO DE ELEIÇÃO

 

Senhor Presidente da Comissão,
 
Este  subscritor, assim como os servidores Andre

Bonaparte Santos, Sérgio Vilela Menegaz Lima e Leonardo Luiz dos
Santos Pereira foram designados pela Portaria nº 120/20 TRE-
AL/PRE/DG/AGE, que alterou a redação da Portaria n º 373/2019
TRE-AL/PRE/DG/AGE, para atuar na elaboração do termo de
referência assim como na posterior gestão contratual.

 
Segue em anexo, o referido Termo de Referência

(0687696), com as definições globais da contratação.
Eventuais alterações no TR ocorrerão no decorrer do procedimento
mediante necessidade detectada por esta Comissão ou por
sugestões/necessidades apontadas pelas unidades competentes.

 
Cabe salientar que o anexo III - Planilhas (eventos

0687700, 0687701, 0687702, 0687703 e 0687704), são apresentados
vazados por possuirem características dinâmicas de preenchimento,
cabendo tal preenchimento pelos licitantes, quando da elaboração
das propostas.

 
Nessa questão, é importante ressaltar que encontra-se

destacado em item da proposta de preços os custos relacionados à
utilização de Sistema de Registo Eletrônico de Ponto, utilizando
biometria, para ser analisado posteriormente se compensará a
utilização de controle biométrico adaptado por este regional ou
controle eletrônico a ser disponibilizado pela própria contratada, com
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impacto no valor contratado.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 17/04/2020, às 20:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 18/04/2020, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 18/04/2020, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 20/04/2020, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687694 e o código CRC A34D628E.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa de 
terceirização para fornecimento de mão-de-obra para atuação
nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento e locais de 
votação, conforme definido neste Termo de Referência.

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa
Atender necessidade logística de preparação das urnas 
eletrônicas, vistoria, treinamentos e apoio aos cartórios 
eleitorais e áreas envolvidas.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamentária
Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos 
Eleitorais) – Naturezas de Despesas 339039(Outros Serviços de
Terceiros–Pessoa Jurídica) e 339030(Materiais de Consumo).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ 
Fiscalizadora

Gestão: A Cargo da Comissão Gestora do Contrato de Técnicos
de Eleição das Eleições 2020.

Fiscalização: A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores 
designados pelos Juízes Eleitorais.

Maceió – AL, 17 de abril de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

André Bonaparte Santos

Lucas Cavalcanti Gomes

Leonardo Luiz dos Santos Pereira

Sérgio Vilela Menegaz Lima
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Termo de Referência

Especificações da Contratação

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços de apoio à realização das Eleições Municipais  de 2020 mediante
alocação  e  gestão  de  postos  de  trabalho  especializados,  e  com atuação,  principalmente,  nos
Cartórios Eleitorais, locais de armazenamento de urnas eletrônicas e locais de votação, conforme
especificações constantes deste Termo de Referência.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Necessidade da contratação

À  medida  que  se  aproximam  as  eleições,  as  atividades  atribuídas  ao  TRE  e  Cartórios
Eleitorais se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e computadores
com  os  sistemas  em  fase  de  teste;  simulados  de  eleições  para  homologação  dos  sistemas;
preparação  das  urnas  e  computadores  com  sistemas  em  fase  de  produção;  oficialização  dos
sistemas;  levantamento  da  infraestrutura  dos  locais  de  votação;  registro  das  informações
levantadas;  convocação,  treinamento  e  apoio  aos  mesários;  gestão  da  distribuição  das  urnas
eletrônicas; substituição de urnas que apresentarem problemas no dia da votação e transmissão
dos arquivos das urnas eletrônicas após a votação.

2.2. Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão

A  contratação  pretendida  está  alinhada  com  o  planejamento  estratégico  da  Justiça
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, tendo por visão
“consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência
e segurança”.

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos

• Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e
• Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.

2.3. Levantamento de Mercado

Os serviços pretendidos consistem da gestão e alocação de mão de obra. Tratam-se de
serviços  amplamente  prestados  no  mercado  brasileiro.  Diferem  em  complexidade  somente
devido ao volume de postos  de trabalho a serem alocados  quando da realização de eleições
ordinárias.

São também serviços utilizados regularmente pela Justiça Eleitoral  e foram contratados
por meio dos contratos nº 37/2006 (Eleições de 2006, 2008 e 2010), pelo contrato TSE 80/2010
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

(Eleições de 2012), pelo contrato TRE-AL 34/2014 (Eleições 2014), pelo contrato TRE-AL 24/2016
(Eleições 2016) e pelo contrato TRE-AL 27/2018 (Eleições 2018).

2.4. Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

A contratação de empresa especializada em alocação e gestão de postos de trabalho é
entendida pela Justiça Eleitoral como sendo a solução mais adequada para a disponibilização de
um grande número de técnicos para atuar durante um período restrito.

Via de regra, os Cartórios Eleitorais do interior do Estado de Alagoas dispõem de apenas
dois  servidores  do  quadro  da  Justiça  Eleitoral.  Por  esse  motivo  é  extremamente  importante
aumentar a força de trabalho no período eleitoral, principalmente nos dias que antecedem ao
pleito. A sistemática observada na contratação anterior foi o contrato de posto de trabalho por
tempo determinado.

2.5. Parcelamento ou não da solução

A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global,  consoante contratações
anteriores, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade de gestão dos serviços de
apoio da realização das eleições.

2.6. Resultados Pretendidos

Garantir  a  preparação  dos  cartórios  eleitorais,  locais  de  votação e  seções  eleitorais,  o
adequado  transcurso  do  processo  de  votação  por  meio  do  correto  funcionamento  das  urnas
eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a célere transmissão dos arquivos de
urna para o TRE e TSE.

2.7. Visão Geral

Fazem parte do presente Termo de Referência os anexos abaixo relacionados:

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo I.A – Ambiente de Treinamento;
Anexo I.B – Termo de Sigilo;
Anexo I.C – Ordem de Serviço – Serviços extraordinários;

Anexo II – Modelos de documentos;
Anexo II.A – Formato do Arquivo de Registro Eletrônico de Ponto;
Anexo II.B – Modelo de Folha de Ponto;

Anexo III – Planilhas;
Anexo III.A – Modelo de Proposta;
Anexo III.B – Formação de Preços;
Anexo III.C.1 – Horas Suplementares (1º Turno);
Anexo III.C.2 – Horas Suplementares (2º Turno);
Anexo III.D – Planilha de Treinamento;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão realizados
mediante  alocação  de  postos  de  trabalho,  principalmente,  nos  cartórios  eleitorais,  galpão  de
armazenamento de urnas e locais de votação.

3.2. Os postos de trabalho serão alocados de acordo com as características dos serviços a serem
realizados. Por exemplo, no caso de Maceió os 48 técnicos terão como local de trabalho o galpão
de armazenamento de urnas durante o período de 08 setembro a 01 de outubro de 2020. Após
esse período o mesmo grupo se dividirá em 2, onde parte desses técnicos continuará prestando
serviços no galpão de armazenamento das urnas, sob a supervisão da Secretaria de Tecnologia da
Informação, e na véspera e dia da eleição no suporte a locais de votação da capital; e o segundo
grupo será distribuído entre as 5 zonas eleitorais da capital. Ambos os grupos ficarão contratados
até o dia 08 de outubro de 2020 ou, em havendo 2º turno, até o dia 30 de outubro de 2020.

3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á da seguinte forma:

Período Localidade Início Término Quantidade de Técnicos

1º Turno
Maceió 08/09/2020 08/10/2020 48

Cartórios do Interior 21/09/2020 08/09/2020 160
2º Turno Maceió 09/10/2020 30/10/2020 48

3.4. O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da seguinte
forma:

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;

3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;

3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;

3.4.4. Alocação dos postos  de trabalho à Justiça Eleitoral  (Início da atuação do
posto de trabalho);

3.4.5. Desmobilização  do  posto  de  trabalho  (Fim  da  atuação  do  posto  de
trabalho).

3.5. Os locais  de  contratação  dos  profissionais  para  ocupar  os  postos  de  trabalho  serão de
escolha da contratada.

3.6. Os postos de trabalho envolvidos na presente contratação são:

3.6.1. Técnico de Eleição;

3.7. As atividades a serem realizadas pelos Técnicos de Eleição,  sob supervisão de servidores
designados pelo TRE-AL, compreendem:

3.7.1. Auxiliar a preparação das urnas eletrônicas para as eleições, incluindo:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

3.7.1.1. Apoio à geração de flash cards e memória de resultados utilizando
sistemas informatizados da Justiça Eleitoral;

3.7.1.2. Verificação e testes das urnas quanto à presença de todos os seus
componentes, realizando autoteste e emitindo relatório específico para cada
urna eletrônica vistoriada;

3.7.1.3. Realização de carga de software nas urnas para uso em simulados,
treinamentos e nas eleições;

3.7.1.4. Teste para verificar alimentação elétrica da Urna Eletrônica;

3.7.1.5. Troca de impressora de Urna Eletrônica;

3.7.2. Auxiliar a preparação dos locais de votação: realizar vistorias, verificando o
suprimento de energia e demais condições necessárias à realização das eleições;

3.7.3. Inserir informações das urnas eletrônicas e locais de votação em sistemas
da Justiça Eleitoral ou preenchimento de relatórios ou planilhas;

3.7.4. Auxiliar  a revisão final  das urnas  eletrônicas,  fazendo testes e efetuando
registro daquelas que apresentarem avaria visando abertura de chamado técnico
com a empresa responsável pela manutenção corretiva;

3.7.5. Prestar suporte aos procedimentos de recolhimento e armazenamento das
Urnas  Eletrônicas,  emitindo  relatório  específico  sobre  as  condições  de
armazenamento e avaria;

3.7.6. Prestar  assistência às  atividades  de microinformática no âmbito  da  Zona
Eleitoral,  relativas  às  Eleições  Municipais  de  2020,  incluindo instalação física de
microcomputadores,  instalação lógica e configuração de sistemas operacionais  e
sistemas aplicativos desenvolvidos para as Eleições Municipais de 2020;

3.7.7. Instalar urnas eletrônicas nos locais de votação;

3.7.8. Auxiliar na coordenação e atendimento de chamados das seções eleitorais,
e prestar suporte à geração do BU, via sistemas de apuração;

3.7.9. Informar  ao  Chefe  de  Cartório  sobre  todo  e  qualquer  problema  ou
irregularidade constatada, quando da execução dos serviços;

3.7.10. Operar sistemas de transmissão de arquivos de urnas eletrônicas, incluindo
conexão a sistemas de VPN, se houver;

3.7.11. Realizar treinamento adicional aos profissionais substitutos;

3.7.12. Auxiliar o TRE a ministrar treinamento em urna eletrônica às pessoas que
trabalharão durante as eleições, conforme determinado pelo TRE.

3.7.13. Colaborar  no  recolhimento  dos  materiais  utilizados  nas  eleições,  dentre
eles: as urnas eletrônicas, memórias de resultado, cadernos de folhas de votação e
boletins de urna.
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3.7.14. Colaborar  na  organização  dos  materiais  recolhidos,  organizando-os  no
Cartório Eleitoral ou no local de armazenamento de urnas, consoante instruções de
servidores da Justiça Eleitoral.

3.7.15. Auxiliar  a  vistoria  das  urnas  eletrônicas  após  o  1º  turno  e  2º  turno,
informando à Zona Eleitoral  sobre as avarias e danos diversos ocorridos com os
equipamentos, para posterior remessa à Secretaria de Tecnologia da Informação;

3.7.16. Realizar limpeza de flash card e memória de resultado, a pedido de servidor
da Justiça Eleitoral;

3.8. A jornada de trabalho de todos os postos de trabalho dar-se-á em conformidade com a
respectiva Convenção Coletiva de Trabalho vigente e adotada durante a contratação, em horário
determinado pelo Chefe de Cartório ou servidor da Justiça Eleitoral, em período compreendido
entre 07 às 22 horas;

3.8.1. Mediante  emissão  de  Ordem  de  Serviço  específica  para  a  realização  de
serviços extraordinários, conforme modelo disponível no Anexo I.C deste Termo de
Referência,  os  postos  de  trabalho  serão  convocados  a  realizar  atividades  em
horário  que  extrapole  a  carga  horária  semanal  prevista  em  cada  Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria, na ausência desta utilizar, legislação específica.
Para tanto serão respeitados os seguintes limites, visando não ultrapassar 10 horas
de atividades diárias:

Até quatro horas de serviço extraordinário em dias úteis e aos sábados;

Até dez horas de serviço extraordinário aos domingos e feriados.

Por  necessidade  extraordinária  da  Justiça  Eleitoral  o  técnico  poderá  registrar
jornada  de  trabalho  superior  a  dez  horas,  sendo  que,  no  caso  dessa  hipótese,
deverá haver a devida justificativa pela unidade responsável;

3.8.2. A contratante poderá passar à contratada a necessidade de deslocamentos
de  DSR,  conforme  calendário  de  execução  do  contrato  e  peculiaridades  das
atividades  da  Justiça  Eleitoral,  tornando,  para  todos  os  efeitos,  os  domingos  e
feriados contemplados dias úteis;

3.8.3. Para efeito de pagamento de Horas-Extras a empresa deverá apresentar à
gestão, em formato eletrônico e conforme no Anexo II.A, arquivo com os registros
de  eletrônicos  de  ponto,  acompanhada  de  folha  de  ponto  atestada  pelos
respectivos fiscais dos postos de trabalho, conforme Anexo II.B;

3.8.4. A execução de sobrejornada não implicará em dívida imediata de Horas-
Extras a serem pagas. O pagamento ocorrerá após serem verificados os limites de
horas  referentes  a:  1.)  jornada  mensal,  ou  proporcional;  2.)  autorização  de
execução de Serviço Extraordinário, por meio das respectivas Ordens de Serviço; 3.)
valores efetivamente pagos aos funcionários.

3.8.5. A empresa deverá,  a suas expensas,  providenciar  Sistema de Registro de
Ponto  Eletrônico  dos  seus  funcionários,  em  conformidade  com  as  normas
reguladoras vigentes, apresentando para isso custo detalhado de utilização na sua
proposta. Eventualmente, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, esses
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registros de ponto poderão ser efetuados em sistema próprio do contratante, não
fazendo jus a contratada aos valores propostos, pelos custos isentados.

3.9. Em hipótese alguma será admitida a alocação, nos postos de trabalho, de estagiários ou
afins, servidores ou empregados com vínculo com a administração pública federal, estadual ou
municipal,  ou  ainda  que  pertençam a  diretório  de  partido  político ou  que  exerçam qualquer
atividade partidária.

3.9.1. Fica vedada  também a contratação de  empregados  que  sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de  assessoramento  e  de
membros e juízes vinculados à Justiça Eleitoral.

3.10. Todos  Técnicos  de  Eleição  serão  encaminhados  pela  Contratada  para  participar  de
treinamento, com vistas ao desempenho de suas atividades.

3.11. A data para o início do treinamento será informada com antecedência de, no mínimo, 5
dias corridos.

3.12. O planejamento do treinamento será realizado em conjunto entre o TRE e a contratada.
Deverão ser observados os requisitos de estrutura e ambiente conforme Anexo I.A.

3.12.1.  No caso de substituição de um Técnico de Eleição após a realização do
treinamento,  caberá  a  Contratada  designar  um  outro  Técnico  de  Eleição  para
repassar o conhecimento ao novo profissional que assumiu o posto de trabalho.

3.13. Caso  o  profissional  não  se  apresente  em  seu  posto  de  trabalho  no  dia  e  horário
determinados, ou venha a abandonar seu posto de trabalho, ou, ainda, não venha a corresponder
às necessidades da Justiça Eleitoral, a contratada deverá providenciar sua substituição em prazo
não superior a 48 horas, contadas a partir da comunicação oficial pelo fiscal do contrato.

3.14. No caso de o profissional não corresponder às necessidades da Justiça Eleitoral, o fiscal do
contrato deverá solicitar à contratada, por escrito, de modo justificado, a sua substituição. 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Iniciar  os  serviços  de  recrutamento  e  seleção  em  até  dois  dias  corridos,  contados  da
assinatura do contrato.

4.2. Selecionar os candidatos para ocuparem os postos de trabalho de acordo com as exigências
dos perfis indicados no item 5 deste Termo de Referência;

4.3. Apresentar a Fiscalização do Contrato, até 5 dias úteis antes do início das atividades de
treinamento, currículo resumido com a qualificação técnica do profissional, visando aferição do
enquadramento do perfil.

4.4. Responsabilizar-se  pelas  despesas  relativas  à  prestação  dos  serviços  tais  como:
recrutamento,  seleção,  salários,  encargos  sociais,  impostos,  direitos  trabalhistas,  auxílio-
alimentação, vale-transporte e outras que incidam sobre a execução do contrato.

4.5. Controlar a frequência dos profissionais contratados para a realização dos serviços.
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4.6. Designar  e  alocar  preposto,  em até  5  (cinco)  dias  corridos,  contados  da  publicação  do
extrato do contrato no Diário Oficial  da União,  para representá-la perante o TRE/AL,  devendo
consignar na Taxa de Administração os custos necessários à alocação.

4.6.1. O preposto poderá ser convocado a exercer suas atividades em sábados,
domingos e feriados.

4.6.2. A contratada deverá providenciar  a substituição do preposto que não se
apresente no dia determinado para início da realização dos serviços, ou venha a
abandonar  sua  atividade,  ou  seu  desempenho  profissional  ou  conduta  sejam
prejudiciais,  inconvenientes  ou  insatisfatórios,  não  correspondendo  às
necessidades  da  Justiça  Eleitoral,  consoante  justificativa  apresentada  pelo
contratante.

4.6.3. A contratada deverá apresentar o novo preposto em até 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da solicitação formal e justificada pelo TRE/AL.

4.7. Promover a constante verificação da conformidade dos serviços, do correto preenchimento
dos  postos  de  trabalho,  incluindo-se  perfis  profissionais  exigidos,  além  de  supervisionar  e
controlar a documentação necessária à apresentação de faturamentos ao TRE/AL.

4.8. Providenciar para que a apresentação dos Técnicos de Eleição se dê no dia, hora e local
determinado pelo TRE para treinamento, que deverá ocorrer após a contratação e alocação do
profissional.

4.9. Providenciar  e  custear  as  despesas  de  infraestrutura  dos  eventos  de  treinamento  dos
profissionais,  tais  como:  transporte  e  alimentação  para  os  Técnicos  de  Eleição  no  dia  do
treinamento, locação de salas de aula, carteiras e cadeiras para acomodar todos os participantes,
mesas  para  apoio  das  urnas  eletrônicas  e  dos  microcomputadores,  canetas,  lápis,  blocos  de
anotação, quadros brancos, canetas para a escrita em quadro branco, flip-chart, tela de projeção,
TV, vídeo e projetor multimídia e ambiente climatizado.

4.10. Custear as despesas relativas à reprodução de mídia de treinamento, incluindo o manual de
operação das urnas eletrônicas, em versão impressa, em quantidade suficiente para atender à
totalidade dos profissionais e instrutores.

4.10.1. Estima-se, a exemplo das eleições de 2018,  que o manual  deverá ter 22
páginas, impressas no formato de livreto com 11 folhas A4 ou 6 folhas A5, impresso
em 3 cores, inclusive com impressão de fotos coloridas.

4.11. Providenciar e disponibilizar, às suas expensas, ferramentas e equipamentos para cada um
dos Técnicos de Eleição, segundo o descrito a seguir:

4.11.1. uma chave de fenda (3/16 x 4”);

4.11.2. uma chave Phillips (3/16 x 4”);

4.11.3. uma chave para energia (chave teste); e

4.11.4. um exemplar do manual de operação das urnas.
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4.12. Possuir ou montar no município de Maceió, fora das dependências do TRE/AL, escritório
para realização das atividades de Recursos Humanos, como: recrutamento, seleção, contratação,
substituição  de  profissionais,  pagamentos,  desmobilização  dos  profissionais  alocados  para
execução dos serviços.

4.12.1. O escritório deverá estar preparado para funcionamento até 7 dias corridos
antes de submeter os currículos dos profissionais selecionados ao TRE/AL e manter
suas atividades, se for o caso, até a efetiva desmobilização de todos os profissionais
alocados  para  execução  dos  serviços  previstos  neste  Termo  de  Referência,
acompanhada de comunicação por escrito à fiscalização do contrato.

4.13. Responsabilizar-se  por  eventual  dano  que,  por  dolo  ou  culpa,  os  seus  profissionais
causarem a terceiros ou ao contratante. O valor do dano será descontado do primeiro pagamento
subsequente  à  avaliação  do  prejuízo,  mediante  formalização  de  procedimento  próprio,
assegurada a defesa prévia. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato por
parte do TRE/AL não exclui ou reduz a responsabilidade da contratada.

4.14. Guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e das informações geradas, reconhecendo
serem esses de propriedade e de uso exclusivo da Justiça Eleitoral, sendo vedada qualquer prática
de publicidade não autorizada.

4.15. Providenciar para que, na véspera e no dia das eleições (1º e 2º turnos), o preposto esteja à
disposição do TRE/AL nos horários determinados.

4.16. Adotar as providências para que não sejam alocados, na execução do contrato, estagiários
e  afins,  servidores  públicos,  empregados  com  vínculo  com  a  administração  pública  federal,
estadual ou municipal.

4.16.1. Fica vedada também a alocação, na execução do contrato, de empregados
que sejam cônjuges,  companheiros  ou parentes  em linha reta,  colateral  ou  por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento e de membros  e juízes  vinculados à  Justiça Eleitoral,  sendo de
responsabilidade da contratada a verificação da situação descrita neste subitem.

4.17. Arcar  com  todas  as  despesas  relativas  à  alimentação,  transporte  e  hospedagem  nas
situações em que o profissional for contratado em município distinto daquele para o qual o posto
de trabalho fora alocado.

4.18. Adotar as providências para que todos os profissionais a serem alocados na execução dos
serviços  previstos  neste  Termo  de  Referência  participem  de  atividades  de  ambientação  e
conhecimento  das  rotinas  específicas  da  Justiça  Eleitoral,  com  vistas  ao  treinamento  para  o
desempenho de suas atividades.

4.18.1. Os  instrutores  do  evento  de  treinamento  serão  servidores  da  Justiça
Eleitoral e por outros colaboradores, previamente indicados para este fim.

4.19. Providenciar  a  substituição  do  profissional  que  não  se  apresente  no  dia  e  horário
determinados para início da realização dos serviços, ou venha a abandonar sua atividade, ou seu
desempenho profissional  ou conduta sejam prejudiciais,  inconvenientes ou insatisfatórios,  não
correspondendo às necessidades da Justiça Eleitoral.
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4.19.1. A substituição do profissional deverá ocorrer em prazo não superior a 48
horas,  contadas  a  partir  da  comunicação  oficial  do  TRE/AL.  A  solicitação  para
substituição  do  profissional  pelo  TRE/AL  deverá  ser  justificada  com  critérios
objetivos.

4.20. Entregar a documentação exigida para alocação de profissionais conforme previstos neste
Termo de Referência para verificação do cumprimento dos perfis.

4.20.1. A  documentação  exigida  para  os  profissionais  a  serem  alocados  para
execução dos serviços previstos deverá ser entregue pelo escritório da contratada
com antecedência mínima de 2 dias úteis do início das atividades de  treinamento,
para conferência dos requisitos estabelecidos neste Termo de Referência pelo TRE/
AL. O TRE/AL deverá devolver ao escritório a documentação conferida, informando
o  cumprimento  ou  não  das  exigências  mínimas,  antes  da  data  de  início  da
prestação do serviço.

4.20.2. A documentação a que se refere o item acima poderá ser entregue no TRE/
AL  via  correio  eletrônico,  em  endereço  a  ser  oportunamente  informado
(documentação digitalizada).

4.21. Providenciar, para cada profissional, crachá de identificação padronizado onde seja visível:

4.21.1. O nome da empresa contratada;

4.21.2. Foto do profissional;

4.21.3. Nome do profissional;

4.21.4. Matrícula do profissional;

4.21.5. Cargo do profissional;

4.21.6. Inscrição,  em  negrito  e  em  letras  maiúsculas:  “A  SERVIÇO  DA  JUSTIÇA
ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020”.

4.22. Entregar ao TRE/AL (ou zona eleitoral, caso seja determinado), a partir do momento em
que os profissionais se apresentarem para prestar os serviços, a seguinte documentação:

4.22.1. Declaração da contratada na qual conste a comprovação de atendimento de
perfis para todos os profissionais, segundo especificado no item 5 deste Termo de
Referência.

4.22.2. Declaração,  emitida  pelo  profissional,  sob  as  penas  da  lei,  de  não  ser
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento e
de membros e juízes vinculados à Justiça Eleitoral.

4.22.3. Os  profissionais  deverão  entregar  carta  de  apresentação  emitida  pela
contratada no local da prestação dos serviços à fiscalização.

4.23. Arcar  com  as  despesas  relativas  à  realização  de  serviços  em  horas  suplementares,
observando o limite de serviço extraordinário autorizado pela Justiça Eleitoral.
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4.23.1. A solicitação de realização de serviços em horas suplementares será feita
por meio de ordem de serviço,  conforme modelo constante do Anexo I.C deste
Termo de Referência, a qual será encaminhada pelo TRE/AL à empresa contratada.

4.23.2. Havendo  necessidade  e  urgência,  devidamente  justificadas,  caso  a
realização de serviços em horas suplementares seja superior a quantidade de horas
estimadas na ordem de serviço, poderá o fiscal do contrato emitir ordem de serviço
complementar mesmo após a realização destas.

4.24. Fornecer,  nos  termos  da  legislação  vigente,  auxílio-alimentação  e  vales-transportes
correspondentes ao desenvolvimento das atividades, nas quantidades que se fizerem necessárias
para a cobertura do trajeto residência/trabalho e vice-versa, ainda que para isso ocorra a entrega
de mais de um tipo de vale-transporte, com exceção do mês de setembro de 2020, que poderá
ser pago até o dia anterior ao início da prestação do serviço.

4.24.1. Computar somente de vales-transportes fornecida aos empregados nos dias
efetivamente trabalhados, por ocasião do faturamento mensal.

4.25. Pagar,  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  vencido,  mediante  depósito
bancário na conta do trabalhador, os salários dos empregados, bem como recolher no prazo legal
os  encargos  decorrentes  da  contratação  dos  mesmos,  exibindo,  sempre  que  solicitado,  as
comprovações respectivas.

4.25.1. O pagamento dos salários e dos benefícios previstos em lei aos empregados
não poderá estar vinculado ao recebimento pelos serviços prestados.

4.26. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
técnica exigidas na licitação.

4.27. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação.

5. PERFIS E REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS

5.1. Os Técnicos de Eleição a serem alocados para realização dos serviços deverão:

5.1.1. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

5.1.2. comprovar,  por  documento  hábil,  ter  concluído,  no  mínimo,  o  ensino
médio.

5.1.3. apresentar à contratada currículo resumido, a ser repassado ao TRE/AL;

5.1.4. comprovar experiência profissional mínima de 3 meses, atestada por pessoa
jurídica, contendo a descrição das atividades desenvolvidas em área administrativa
e/ou de tecnologia da informação;

5.1.4.1. a  exigência  contida  no  subitem  acima  poderá  ser  suprida  por
declaração do Cartório Eleitoral ou por anotação na Carteira de Trabalho que
comprove a atuação do profissional  em pelo menos uma eleição em função
equivalente.
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6. QUANTITATIVOS PREVISTOS

Conforme quantitativos e períodos constantes na planilha II.A.

7. PAGAMENTO

7.1. O Processo de pagamento referente à execução dos serviços ocorrerá conforme detalhado
abaixo:

7.2. Para que seja efetuado o pagamento dos serviços, o preposto apresentará nota fiscal dos
serviços à Gestão do contrato, acompanhada das guias de recolhimento da Previdência Social e do
FGTS.

7.3. O processo de pagamento referente ao treinamento dos profissionais ocorrerá mediante a
emissão de Termo de Aceite pelo Fiscal do Contrato, em até 2 dias úteis, contados da conclusão
do respectivo serviço. O Termo de Aceite emitido pelo Fiscal do Contrato deverá ser encaminhado
juntamente  com a nota técnica de atesto para pagamento.

7.4. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado mensalmente, até o 10º dia
útil,  a partir  da atestação da nota fiscal  pelo Fiscal  do Contrato,  mediante  emissão de ordem
bancária  em  domicílio  bancário  indicado  pela  CONTRATADA,  observado  o  disposto  na  Lei  nº
9.430/1996, respectiva regulamentação, Lei Complementar nº 116/2003 e a ordem cronológica
estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

7.4.1. O fiscal do contrato terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da nota fiscal,  e  da documentação necessária para atesto,  para as
devidas conferências e atesto, desde que não haja fato impeditivo para o qual, e
que de alguma forma, tenha concorrido a CONTRATADA.

7.5. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar:

7.5.1. Nota  fiscal  e  comprovar  a  sua  regularidade  fiscal  perante  a  Seguridade
Social (Certidão Negativa de Débitos Relativa às Contribuições Previdenciárias e às
de  Terceiros),  o  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço  –  FGTS  (Certidão  de
Regularidade do FGTS – CRF),  a Fazenda Federal  (Certidão Conjunta  de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela Receita
Federal do Brasil) e para com a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT), admitida certidão positiva com efeito de negativa ou outra
equivalente na forma da lei.

7.5.2. As  notas  fiscais  apresentadas  em  desacordo  com  o  estabelecido  em
contrato serão devolvidas à CONTRATADA.

7.5.3. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e
nota de empenho.

7.5.4. Eventual  mudança  do  CNPJ  do  estabelecimento  da  CONTRATADA
(matriz/filial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota

Processo SEI 0003792-06.2020.6.02.8502
Termo de Referência - Técnico de Eleição - Eleições 2020.odt(Rev.12 - 17/04/2020 18:40)...........................................................................Página 12/20

Termo de Referência técnico de eleição (0687696)         SEI 0003807-72.2020.6.02.8502 / pg. 14



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

fiscal, não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro
de cada ano.

7.6. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal,
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensação financeira devida pelo TSE, entre o 31º dia e a data da emissão da
ordem bancária será a seguinte:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I =  0,0001644  (índice  de  compensação  financeira  por  dia  de  atraso,  assim  apurado:  I  =
(6/100)/365)

8. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante deverá, nos termos descritos neste Termo de Referência:

8.1.1. Solicitar, justificadamente, à contratada a substituição de profissionais que
não  correspondam  às  exigências  deste  Termo  de  Referência  ou  cujo
comportamento não corresponda a princípios de educação e urbanidade.

8.1.2. Exercer  a  supervisão,  acompanhamento  e  fiscalização  dos  serviços
contratados,  independentemente de adoção de sistemas de acompanhamento e
fiscalização utilizados pela contratada.

8.1.3. Efetuar  o  transporte  das  urnas  eletrônicas  e  dos  microcomputadores  a
serem utilizados no treinamento.

8.1.4. Elaborar  o  conteúdo  teórico  do  treinamento  dos  profissionais  a  serem
contratados  para  execução  dos  serviços  e  indicar  à  contratada  a  mídia  a  ser
utilizada no mencionado treinamento.
Não  será  admitida  a  utilização  pela  contratada  de  quaisquer  conteúdos
programáticos,  ou  materiais  como  apostilas,  ou  similares,  diferentes  dos
estabelecidos  pelo  TRE/AL,  para  reprodução  e  utilização  nos  eventos  de
nivelamento técnico dos profissionais.

8.1.5. Requerer a realização de serviços em horas suplementares ao inicialmente
previsto.

9. DOCUMENTAÇÃO

A licitante deverá apresentar:

9.1. Declaração(ões)  ou  atestado(s)  expedido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado comprovando a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível  em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, bem como a satisfação quanto à
qualidade dos serviços e cumprimento dos prazos contratuais;
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9.1.1. não  serão  considerados  atestado(s)  ou  declaração(ões)  emitidos  por
empresa privada que seja participante do mesmo grupo empresarial da licitante.
Serão consideradas do mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que
tenham  pelo  menos  uma  pessoa  física  ou  jurídica  que  seja  sócia  da  empresa
emitente e da empresa licitante;

10. FORMAÇÃO DE PREÇOS

10.1. Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os  Anexos
III.A a III.D, considerando-se a legislação vigente.

10.2. Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme Anexo III.D.

10.2.1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os
Técnicos de Eleição tomem conhecimento dos sistemas informatizados, tecnologias
e procedimentos que serão utilizados nas eleições.

10.2.2. Os  preços  do  treinamento  e  contratação  serão  compostos  da  seguinte
forma:

10.2.2.1. Valor  da  “gestão  do  treinamento”:  Deve  cobrir  custos  de
organização e gestão do evento, incluindo locação de auditório, salas;

10.2.2.2. Valor  dos  “ambientes  de  treinamento”:  Deve  cobrir  custos  de
locação  de  salas  para  treinamento  quando  necessário,  disponibilização  de
equipamentos,  a  exemplo  de:  projetor  multimídia,  carteiras,  mesas  e
climatização do ambiente, conforme exigido para cada ambiente.

10.2.2.3. Valor dos “Transporte intermunicipal”: Deve cobrir o transporte dos
treinandos nos respectivos dias de treinamento.

10.2.2.4. Valor dos “Refeição”: Deve cobrir as despesas com alimentação dos
treinandos no dia do treinamento.

10.2.2.5. Valor por “Material por aluno e por posto de trabalho”: Deve cobrir
custos  de  reprodução  de  manuais  de  treinamento,  materiais  de  anotação,
materiais individuais e ferramentas para cada um dos treinandos.

10.2.2.6. Valor  por  “Custos  Contratuais”:  Deve  cobrir  custos  relativos  a
contratação e identificação do funcionário.

10.3. Hora suplementar - A composição dos preços de hora suplementar deverá considerar os
critérios da planilha constante no Anexo III.C:

10.3.1. O  pagamento  de  horas  extras  será  solicitado  pelo  gestor,  mediante  OS
específica,  e seu pagamento estará condicionado à essa prévia solicitação,  após
identificada a necessidade e respeitando os limites globais especificados no Anexo
III.C.
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11. PENALIDADES

11.1. No caso de a CONTRATADA falhar na execução do contrato ou fraudá-lo, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, será
descredenciada no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no
contrato e das demais cominações legais.

11.2. As  sanções  de  advertência,  bem  como  de  impedimento  para  licitar  e  contratar  com a
Administração  Pública,  poderão  ser  aplicadas  à  CONTRATADA  juntamente  com  as  multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

11.3. Caso a CONTRATADA não inicie a execução dos serviços quando convocada e nas condições
avençadas, ficará sujeita à multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor total
da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 15 (quinze)
dias. Após o 15º (décimo quinto) dia os serviços poderão, a critério da Administração, não mais
ser  aceitos,  configurando-se,  nesta  hipótese,  a  inexecução  total  do  contrato,  com  as
consequências previstas em lei, no ato convocatório e neste instrumento contratual.

11.4. Para efeito de aplicação de multa, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas a
seguir:

GRAU CORRESPONDÊNCIA

01 0,2% do valor da ordem de serviço correspondente

02 0,4% do valor da ordem de serviço correspondente

03 0,8% do valor da ordem de serviço correspondente

04 1,0% do valor da ordem de serviço correspondente

05 1,6% do valor da ordem de serviço correspondente

06 2,0% do valor da ordem de serviço correspondente

07 3,2% do valor da ordem de serviço correspondente

08 4,0% do valor da ordem de serviço correspondente

09 0,02% do valor do Contrato

10 0,04% do valor do Contrato

11 2,0% do valor da garantia contratual ou de sua complementação

12 0,005% do valor do contrato

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

01 Permitir  situação  que  crie  a  possibilidade  de  causar  dano  físico,  lesão  corporal  ou  consequências  letais,  por
ocorrência, limitada sua aplicação até o máximo de três ocorrências.

08

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,  os serviços contratuais por dia e por
ocorrência, limitada a cinco dias e três ocorrências.

07

03 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por dia, limitada a 15 (quinze) dias. 06

04 Apresentar apenas currículos de parte do quantitativo dos prestadores de serviço previstos na OS, sem a anuência
do CONTRATANTE, por dia de atraso, limitada a 15 (quinze) dias.

01

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por ocorrência e por dia, limitada a três ocorrências ou
quinze dias.

02

06 Prestar  serviço  diferente  com  o  estabelecido  no  objeto  da  OS  e  neste  Termo  de  Referência,  para  primeira
ocorrência de cada OS.

Advertência

07 Prestar  serviço  diferente  com  o  estabelecido  no  objeto  da  OS  e  neste  Termo  de  Referência,  a  partir  da  2ª
ocorrência na OS, por ocorrência, limitada a dez ocorrências.

04
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INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

08 Entregar com atraso os currículos exigidos,  ocasionando atrasos no início da prestação dos serviços, por dia de
atraso, limitada a 30 (trinta) dias.

04

09 Descumprimento de prazos de alocação de postos de trabalho, por dia de atraso, limitado a 30 (trinta dias) 01

Para os itens seguintes, deixar de:

10 zelar pelas instalações da Justiça Eleitoral utilizadas, por ocorrência, limitada a cinco  ocorrências. 03

11 cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência, limitada a três ocorrências. 02

12 substituir empregado que se comporte de modo inconveniente ou que não atenda à necessidade da prestação do
serviço, por ocorrência, limitada a cinco ocorrências.

01

13 indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos ou seus substitutos nas condições previstas no
Edital, por ocorrência, limitada a cinco ocorrências.

09

14 cumprir  quaisquer dos itens do edital  e de seus anexos não previstos nesta tabela de multas,  por ocorrência,
limitado a dez tipos de ocorrências diferentes.

01

15 cumprir  quaisquer  dos  itens  do  edital  e  seus  anexos  não  previstos  nesta  tabela  de  multa,  após  reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por tipo de ocorrência, limitada a três ocorrências reincidentes do
mesmo tipo ou ao somatório de seis ocorrências reincidentes independente do tipo de ocorrência.

02

16 apresentar a garantia contratual ou sua complementação, se for o caso, conforme estabelecido no Edital, por dia,
limitada sua aplicação até o máximo de sete dias.

11

17 cooperar ou reter qualquer informação ou dado solicitado pelo CONTRATANTE que venha a prejudicar, de alguma
forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para um novo prestador, limitada a três notificações do
CONTRATANTE.

10

18 Apresentar os documentos de que trata o item 33 da Cláusula Quarta do contrato, por dia, limitada a aplicação a 10
dias.

12

19 Realizar a gestão de movimentação de postos de trabalho a seu encargo, limitada a dez ocorrências. 08

20 Providenciar  local  para  o  nivelamento  dos  técnicos,  nos  casos  previstos,  limitada  a  duas  ocorrências  do
CONTRATANTE.

08

11.5. Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na ocorrência de inexecução total do contrato
e na ocorrência de inexecução parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
reconhecendo, desde já, a CONTRATADA os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da
Lei nº 8.666/93.

11.5.1. A inexecução total dar-se-á caso seja configurada a extrapolação de limites
de ocorrências de infrações antes do início da alocação de postos de trabalho;

11.5.2. A  inexecução  parcial  dar-se-á  caso  seja  configurada  a  extrapolação  de
limites de ocorrências de infrações após o início da alocação de postos de trabalho.

12. VIGÊNCIA

12.1. O contrato terá vigência de até o final do exercício de 2020.

13. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

André Bonaparte Santos, Lucas Cavalcanti Gomes, Leonardo Luiz dos Santos Pereira e Sérgio Vilela
Menegaz Lima
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ANEXO I.A

Ambiente de Treinamento

O treinamento dos contratados seja efetuado em 3 (três) dias sendo portanto necessário a
disponibilização:

• Auditório com capacidade para, no mínimo, 80 pessoas

• 4 salas de treinamento com capacidade para, no mínimo 20 pessoas. Cada sala de
treinamento deverá possuir;

◦ 5  Mesas  para  apoio  das  urnas  eletrônicas  e  computadores,  20  carteiras  ou
cadeiras;

◦ Sistema de som ambiente compatível com as atividades de treinamento;

◦ Climatização (ar-condicionado);

◦ Canetas, lápis e blocos para anotação;

◦ Quadros brancos e respectivas canetas e apagadores;

◦ Flip-chart e respectivas canetas;

◦ Projetor multimídia, tela de projeção, mouse sem fio e apontadores laser; e

• No ambiente de treinamento deverá haver disponibilidade de: Água, café e copos
descartáveis.

• Estima-se que o treinamento ocorrerá nos dias 14, 15 e 17 de setembro, das 7:30h
às 18:30h.

A  contratada  deverá  observar,  na  escolha  dos  locais  de  treinamento,  todas  as
normatizações quanto segurança e insalubridade, respeitando-se normas de regência do tema.

O conteúdo teórico e prático do treinamento dos profissionais contratados e a indicação da
mídia a ser utilizada para sua realização serão de responsabilidade do TRE/AL.

O treinamento será ministrado por servidores do TRE e por outros colaboradores indicados,
não sendo parte do escopo da presente contratação a alocação de profissionais para ministrar o
citado treinamento.

Os  treinamentos dos  profissionais  referidos  no  subitem  4.9  obedecerão  a  logísticas  e
calendário do TRE.
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ANEXO I.C

Ordem de Serviço – Serviços extraordinários
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Anexo II.A

Formato do Arquivo de Registro Eletrônico de Ponto

Formato do Arquivo: CSV, com caracter “;” como delimitador de campo (separador)

Nome Tipo Campo Conteúdo
Seq Numérico 1 Número Sequencial único do Registro de Ponto
PIS Numérico 2 Número PIS do funcionário (9 dígitos)
Data Data 3 Data de Referência
Reg1 Data e Hora 4 Data e hora, em formato AAAA-MM-DD HH:MM
Reg2 Data e Hora 5 Data e hora, em formato AAAA-MM-DD HH:MM
Reg3 Data e Hora 6 Data e hora, em formato AAAA-MM-DD HH:MM
Reg4 Data e Hora 7 Data e hora, em formato AAAA-MM-DD HH:MM

Exemplos:

S
e
q

P
I
S

D
a
t
a

R
e
g
1

R
e
g
2

R
e
g
3

R
e
g
4

1 ; 123456789 ; 2020-01-01 ; 2020-01-01 08:00 ; 2020-01-01 12:00 ; 2020-01-01 13:00 ; 2020-01-01 15:00

2 ; 456789123 ; 2020-01-01 ; 2020-01-01 07:30 ; 2020-01-01 13:30 ; ;

3 ; 789123456 ; 2020-01-01 ; 2020-01-01 08:00 ; 2020-01-01 14:00 ; ;

4 ; 123456789 ; 2020-01-02 ; 2020-01-02 08:00 ; 2020-01-02 12:00 ; 2020-01-02 13:00 ; 2020-01-02 17:00

5 ; 456789123 ; 2020-01-02 ; 2020-01-02 07:30 ; 2020-01-02 13:30 ; 2020-01-02 14:00 ; 2020-01-02 15:00

6 ; 789123456 ; 2020-01-02 ; 2020-01-02 08:00 ; 2020-01-02 14:00 ; 2020-01-02 15:00 ; 2020-01-02 16:00
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Anexo II.B

Modelo de Folha de Ponto
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Processo SEI 0003792-06.2020.6.02.8502

ANEXO ___

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor proporcional Quantitativo de funcionários Valor Total

Suporte à Eleições

1 Técnico de Eleição - Preparação das urnas – 1º Turno (1ª Etapa) 08/09/2020 a 01/10/2020 24 R$ 0,00 R$ 0,00 48 R$ 0,00
2 Técnico de Eleição - Preparação das urnas – 1º Turno (2ª Etapa) 02/10/2020 a 08/10/2020 7 R$ 0,00 R$ 0,00 23 R$ 0,00
3 Técnico de Eleição - Capital – 1º Turno 02/10/2020 a 08/10/2020 7 R$ 0,00 R$ 0,00 25 R$ 0,00
4 Técnico de Eleição - Interior – 1º Turno 21/09/2020 a 08/10/2020 18 R$ 0,00 R$ 0,00 160 R$ 0,00
5 Contratação e Treinamento R$ 0,00
6 Sistema de Registro Eletrônico de Ponto R$ 0,00
7 Hora Suplementar – 1º Turno R$ 0,00

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$ 0,00

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor proporcional Quantitativo de funcionários Valor Total

Suporte à Eleições

1 Técnico de Eleição - Preparação das urnas – 2º Turno 09/10/2020 a 30/10/2020 22 R$ 0,00 R$ 0,00 23 R$ 0,00
2 Técnico de Eleição - Capital – 2º Turno 09/10/2020 a 30/10/2020 22 R$ 0,00 R$ 0,00 25 R$ 0,00
3 Sistema de Registro Eletrônico de Ponto R$ 0,00
4 Hora Suplementar – 2º Turno R$ 0,00

VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$ 0,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores mensais)

Nº Processo: 0003792-06.2020.6.02.8502
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019
Sindicato da categoria Assistente de Informática

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 0,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Assistente de Informática
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 0,00 0,00
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)
A Transporte R$ 0,00
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 0,00
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)
A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 0,00
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 0,00
D INCRA 0,20% R$ 0,00
E Salário-educação 2,50% R$ 0,00
F FGTS 8,00% R$ 0,00
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 0,00
H SEBRAE 0,60% R$ 0,00

TOTAL 16,80% R$ 0,00

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,00
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,00

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00
F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 0,00
C Licença-paternidade R$ 0,00
D Ausências legais R$ 0,00
E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

G R$ 0,00

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 0,00
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
4.4 Custo para rescisão R$ 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 5,00% R$ 0,00
B Lucro 5,00% R$ 0,00
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 0,00
COFINS 3,00% R$ 0,00
INSS 4,50% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 0,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 0,00

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 0,00

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Horas Extras 1º Turno)

Nº Processo: 0003792-06.2020.6.02.8502
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019
Sindicato da categoria Assistente de Informática

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto 1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 0,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Assistente de Informática
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)
A Salário-base
B Adicional de periculosidade
C Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados) R$ 0,00 1.888 0,00
D Hora Extra a 100% (domingos e feriados) R$ 0,00 2.464 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de 
Serviço
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Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 0,00
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 0,00
D INCRA 0,20% R$ 0,00
E Salário-educação 2,50% R$ 0,00
F FGTS 8,00% R$ 0,00
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 0,00
H SEBRAE 0,60% R$ 0,00

TOTAL 16,80% R$ 0,00

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,00

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00
F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 0,00
C Licença-paternidade R$ 0,00
D Ausências legais R$ 0,00
E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

G R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 0,00
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
4.4 Custo para rescisão R$ 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo 
terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente
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5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 5,00% R$ 0,00
B Lucro 5,00% R$ 0,00
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 0,00
COFINS 3,00% R$ 0,00
INSS 4,50% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 0,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 0,00

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 0,00

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR 
POR POSTO)
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Horas Extras 2º Turno)

Nº Processo: 0003792-06.2020.6.02.8502
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019
Sindicato da categoria Assistente de Informática

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto 1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 0,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Assistente de Informática
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)
A Salário-base
B Adicional de periculosidade
C Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados) R$ 0,00 384 0,00
D Hora Extra a 100% (domingos e feriados) R$ 0,00 960 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de 
Serviço
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Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 0,00
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 0,00
D INCRA 0,20% R$ 0,00
E Salário-educação 2,50% R$ 0,00
F FGTS 8,00% R$ 0,00
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 0,00
H SEBRAE 0,60% R$ 0,00

TOTAL 16,80% R$ 0,00

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,00

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00
F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 0,00
C Licença-paternidade R$ 0,00
D Ausências legais R$ 0,00
E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

G R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 0,00
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
4.4 Custo para rescisão R$ 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo 
terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente
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5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 5,00% R$ 0,00
B Lucro 5,00% R$ 0,00
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 0,00
COFINS 3,00% R$ 0,00
INSS 4,50% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 0,00
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 0,00

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 0,00

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR 
POR POSTO)
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Anexo ____

PLANILHA DE TREINAMENTO E CUSTOS CONTRATUAIS

Treinamento - Técnico de Urna

Descrição Valor total
1. Gestão do treinamento R$ 0,00
2. Ambientes do treinamento R$ 0,00
3. Transporte intermunicipal R$ 0,00
4. Refeição R$ 0,00
5. Material por aluno e por posto de trabalho R$ 0,00
6. Sistema de Registro Eletrônico de Ponto R$ 0,00
7. Custos Contratuais (considerando 5% de substituição) R$ 0,00
Total R$ 0,00
Incidência Tributária (10,15%) R$ 0,00
Preço total R$ 0,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Custos com organização para treinamento da equipe conforme atividades estabelecidas no edital 1 0,00 R$ 0,00
Total R$ 0,00

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Dias Unitário Total
Auditório 80 Pessoas 1 3 0,00 R$ 0,00
Sala de Treinamentos 20 Pessoas 4 3 0,00 R$ 0,00
Mesas computadores 0 0 0,00 R$ 0,00
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 0 0 0,00 R$ 0,00
Carteiras e Cadeiras 0 0 0,00 R$ 0,00
Sistema de Som Ambiente 0 0 0,00 R$ 0,00
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 0 0 0,00 R$ 0,00
Flip-Charts e Canetas 0 0 0,00 R$ 0,00
Projetor Multimídia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 3 0,00 R$ 0,00
Total R$ 0,00

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Conforme valor médio de transporte obtido através da tabela da ARSAL 160 0,00 R$ 0,00
Total R$ 0,00

4. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Alimentação para os treinandos, conforme valor constante na convenção 160 0,00 R$ 0,00
Total R$ 0,00

5. Material por aluno e por posto de trabalho
Descrição Qtde. Unitário Total

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 208 0,00 R$ 0,00
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Água, Café e Copos Descartáveis 0 0,00 R$ 0,00
Garrafa Água 0 0,00 R$ 0,00
Manuais 208 0,00 R$ 0,00
Ferramentas 208 0,00 R$ 0,00
Total R$ 0,00

6. Sistema de Registro Eletrônico de Ponto
Descrição Qtde. Unitário Total

Sistema de Gerenciamento 1 0,00 0,00
Equipamentos para registro 42 0,00 0,00
Licença por Técnico 208 0,00 0,00

0,00

7. Custos Contratuais (considerando 5% de substituição)
Descrição Qtde. Unitário Total

Exame admissional 219 0,00 R$ 0,00
Crachá 219 0,00 R$ 0,00
Total R$ 0,00
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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 abril de 2020.
Trata-se de procedimento inaugurado com vistas à

realização de contratação de empresa de terceirização para
fornecimento de mão-de-obra para atuação nos cartórios
eleitorais, locais de armazenamento e locais de votação, para
os trabalhos relativos ao pleito 2020.

Assim, faço encaminhar o feito à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, para ciência e
manifestação acerca do Termo de Referência 0687696

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/04/2020, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687903 e o código CRC 8BCDDC9E.

0003807-72.2020.6.02.8502 0687903v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 23 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral, 
 
Inobstante a designação de reunião da Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições para a próxima
segunda-feira, às 15h, sugiro que o presente processo seja
direcionado aos membros da Comissão para manifestação no
prazo de 48 horas, tendo em vista a dificuldade de análise do
termo de referência remotamente durante a reunião.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 23/04/2020, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690603 e o código CRC 67ED1813.

0003807-72.2020.6.02.8502 0690603v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
Acolho a sugestão apresentada pela Assessoria de

Gestão Estratégica.
Encaminhe-se os presentes autos aos membros da

CPPE para que, no prazo de 48 horas, se manifestem acerca
do termo de referência apresentado, devendo
apontar incongruências ou complementos que reputarem
necessários.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/04/2020, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690611 e o código CRC 6B1C956F.

0003807-72.2020.6.02.8502 0690611v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho AGE 0690611, que faz menção ao Termo de
Referência (0687696), relativo à contratação de empresa de
terceirização para fornecimento de mão-de-obra para atuação
nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento e locais de
votação, para os trabalhos relativos ao pleito 2020. Ressalto
que após conferência das informações ali contidas, não
identificamos, salvo melhor percepção, o Anexo I-B -Termo de
Sigilo (ver item 2.7 c/c 4.14 do TR, doc. 0687696), motivo pelo
qual, sugiro, com a devida vênia, a devolução dos autos
à gestão contratual para possível revsão do Termo.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/04/2020, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690908 e o código CRC 87BA862B.

0003807-72.2020.6.02.8502 0690908v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
Ciente do Despacho AGE 0690611, indico não

haver incongruências a serem apontadas.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 24/04/2020, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0691156 e o código CRC 862371B5.

0003807-72.2020.6.02.8502 0691156v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Além dos apontamentos do Senhor Secretário de

Administração, informo que não há nenhuma outra
observação a acrescentar.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 24/04/2020, às 13:26, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0691232 e o código CRC 47F6BDAE.

0003807-72.2020.6.02.8502 0691232v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
 
Em cumprimento ao Despacho AGE (0690611), consigno

que não há novos apontamentos a serem acrescentados além
daqueles ínsitos no Despacho GSAD (0690908).

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 24/04/2020, às 13:39, 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
0691235 e o código CRC C430B32E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
Considerando o pronunciamento do Senhor

Secretário de Administração, por meio do despacho 0690908,
determino o retorno dos presentes autos à gestão contratual
para as providências de sua competência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/04/2020, 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
0692498 e o código CRC D1421C49.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
Senhor Diretor,
 
Segue o termo de referência atualizado, com

melhorias decorrentes do aprofudamento e discussão dos
servidores designados para sua elaboração, já com o Anexo I-
B - Termo de Sigilo (0695420), cuja ausência foi identificada
pelo Secretário de Administração (0690908).

 
Superado a questão do termo de sigilo, sugiro o

encaminhamento para nova análise da CPPE assim como o
envio simultaneo à ACAGE para análise e sugestões que
contribuam com o aprimoramento do termo.

 
Respeitosamente.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 30/04/2020, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0695408 e o código CRC 015151F4.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa de 
terceirização para fornecimento de mão-de-obra para atuação
nos cartórios eleitorais, locais de armazenamento e locais de 
votação, conforme definido neste Termo de Referência.

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa
Atender necessidade logística de preparação das urnas 
eletrônicas, vistoria, treinamentos e apoio aos cartórios 
eleitorais e áreas envolvidas.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamentária
Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos 
Eleitorais) – Naturezas de Despesas 339039(Outros Serviços de
Terceiros–Pessoa Jurídica) e 339030(Materiais de Consumo).

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ 
Fiscalizadora

Gestão: A Cargo da Comissão Gestora do Contrato de Técnicos
de Eleição das Eleições 2020.

Fiscalização: A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores 
designados pelos Juízes Eleitorais.

Maceió – AL, 30 de abril de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Lucas Cavalcanti Gomes

André Bonaparte Santos

Sérgio Vilela Menegaz Lima

Leonardo Luiz dos Santos Pereira
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Termo de Referência

Especificações da Contratação

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação  de  serviços  de  apoio  à  realização  das  Eleições  Municipais  de  2020
mediante alocação e gestão de postos de trabalho especializados, e com atuação, principalmente,
nos  Cartórios  Eleitorais,  locais  de  armazenamento  de  urnas  eletrônicas  e  locais  de  votação,
conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Necessidade da contratação

À  medida  que  se  aproximam  as  eleições,  as  atividades  atribuídas  ao  TRE  e  Cartórios
Eleitorais se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e computadores
com  os  sistemas  em  fase  de  teste;  simulados  de  eleições  para  homologação  dos  sistemas;
preparação  das  urnas  e  computadores  com  sistemas  em  fase  de  produção;  oficialização  dos
sistemas;  levantamento  da  infraestrutura  dos  locais  de  votação;  registro  das  informações
levantadas;  convocação,  treinamento  e  apoio  aos  mesários;  gestão  da  distribuição  das  urnas
eletrônicas; substituição de urnas que apresentarem problemas no dia da votação e transmissão
dos arquivos das urnas eletrônicas após a votação.

2.2. Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão

A  contratação  pretendida  está  alinhada  com  o  planejamento  estratégico  da  Justiça
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, tendo por visão
“consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência
e segurança”.

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos

• Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e
• Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.

2.3. Levantamento de Mercado

Os serviços pretendidos consistem da gestão e alocação de mão de obra. Tratam-se de
serviços  amplamente  prestados  no  mercado  brasileiro.  Diferem  em  complexidade  somente
devido ao volume de postos  de trabalho a serem alocados  quando da realização de eleições
ordinárias.

São também serviços utilizados regularmente pela Justiça Eleitoral  e foram contratados
por meio dos contratos nº 37/2006 (Eleições de 2006, 2008 e 2010), pelo contrato TSE 80/2010
(Eleições de 2012), pelo contrato TRE-AL 34/2014 (Eleições 2014), pelo contrato TRE-AL 24/2016
(Eleições 2016) e pelo contrato TRE-AL 27/2018 (Eleições 2018).
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2.4. Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

A contratação de empresa especializada em alocação e gestão de postos de trabalho é
entendida pela Justiça Eleitoral como sendo a solução mais adequada para a disponibilização de
um grande número de técnicos para atuar durante um período restrito.

Via de regra, os Cartórios Eleitorais do interior do Estado de Alagoas dispõem de apenas
dois  servidores  do  quadro  da  Justiça  Eleitoral.  Por  esse  motivo  é  extremamente  importante
aumentar a força de trabalho no período eleitoral, principalmente nos dias que antecedem ao
pleito. A sistemática observada na contratação anterior foi o contrato de posto de trabalho por
tempo determinado.

2.5. Parcelamento ou não da solução

A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global,  consoante contratações
anteriores, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade de gestão dos serviços de
apoio da realização das eleições.

2.6. Resultados Pretendidos

Garantir  a  preparação  dos  cartórios  eleitorais,  locais  de  votação e  seções  eleitorais,  o
adequado  transcurso  do  processo  de  votação  por  meio  do  correto  funcionamento  das  urnas
eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a célere transmissão dos arquivos de
urna para o TRE e TSE.

2.7. Visão Geral

Fazem parte do presente Termo de Referência os anexos abaixo relacionados:

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo I.A – Distribuição dos Técnicos – Maceió;
Anexo I.B – Distribuição dos Técnicos – Interior;
Anexo I.C – Ambiente de Treinamento;
Anexo I.D – Termo de Sigilo;
Anexo I.E – Ordem de Serviço – Serviços extraordinários;

Anexo II – Modelos de documentos;
Anexo II.A – Formato do Arquivo de Registro Eletrônico de Ponto;
Anexo II.B – Modelo de Folha de Ponto;

Anexo III – Planilhas;
Anexo III.A – Modelo de Proposta;
Anexo III.B – Formação de Preços;
Anexo III.C.1 – Horas Suplementares (1º Turno);
Anexo III.C.2 – Horas Suplementares (2º Turno);
Anexo III.D – Planilha de Treinamento;
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3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A  contratação  será  realizada  de  forma  centralizada,  pelo  TRE,  e  os  serviços  serão
realizados  mediante  alocação  de  postos  de  trabalho,  principalmente,  nos  cartórios  eleitorais,
galpão de armazenamento de urnas e locais de votação.

3.2. Os postos  de  trabalho serão alocados  de  acordo  com as  características  dos  serviços  a
serem realizados. Por exemplo, no caso de Maceió os 48 técnicos terão como local de trabalho o
galpão de armazenamento de urnas durante o período de 08 setembro a 01 de outubro de 2020.
Após  esse  período  o  mesmo  grupo  se  dividirá  em  2,  onde  parte  desses  técnicos  continuará
prestando serviços no galpão de armazenamento das  urnas  e na véspera e dia da eleição no
suporte  a  locais  de  votação  da  capital;  e  o  segundo  grupo  será  distribuído  entre  as  5  zonas
eleitorais da capital. Ambos os grupos ficarão contratados até o dia 08 de outubro de 2020 ou, em
havendo 2º turno, até o dia 30 de outubro de 2020.

3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á da seguinte forma:

Período Localidade Início Término Quantidade de Técnicos

1º Turno
Maceió 08/09/2020 08/10/2020 48

Cartórios do Interior 21/09/2020 08/10/2020 160
2º Turno Maceió 09/10/2020 30/10/2020 48

A distribuição dos técnicos, por zona eleitoral, encontra-se nos Anexos I.A e I.B.

3.4. O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da seguinte
forma:

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;
3.4.4. Alocação dos postos  de trabalho à Justiça Eleitoral  (Início da atuação do

posto de trabalho);
3.4.5. Desmobilização  do  posto  de  trabalho  (Fim  da  atuação  do  posto  de

trabalho).

3.5. Os locais de contratação dos profissionais  para ocupar  os postos  de trabalho serão de
escolha da contratada.

3.6. Os postos de trabalho envolvidos na presente contratação são:

3.6.1. Técnico de Eleição;

3.7. As atividades a serem realizadas pelos Técnicos de Eleição,  sob supervisão de servidores
designados pelo TRE-AL, compreendem:

3.7.1. Auxiliar a preparação das urnas eletrônicas para as eleições, incluindo:

3.7.1.1. Apoio à geração de flash cards e memória de resultados utilizando
sistemas informatizados da Justiça Eleitoral;
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3.7.1.2. Verificação e testes das urnas quanto à presença de todos os seus
componentes, realizando autoteste e emitindo relatório específico para cada
urna eletrônica vistoriada;

3.7.1.3. Realização de carga de software nas urnas para uso em simulados,
treinamentos e nas eleições;

3.7.1.4. Teste para verificar alimentação elétrica da Urna Eletrônica;

3.7.1.5. Troca de impressora de Urna Eletrônica;

3.7.2. Assim como auxiliar a na logística da eleição e na preparação dos locais de
votação  realizando  vistorias,  verificando  o  suprimento  de  energia  e  demais
condições necessárias à realização das eleições;

3.7.3. Inserir informações das urnas eletrônicas e locais de votação em sistemas
da Justiça Eleitoral ou preenchimento de relatórios ou planilhas;

3.7.4. Auxiliar  a revisão final  das urnas  eletrônicas,  fazendo testes e efetuando
registro daquelas que apresentarem avaria visando abertura de chamado técnico
com a empresa responsável pela manutenção corretiva;

3.7.5. Prestar suporte aos procedimentos de recolhimento e armazenamento das
Urnas  Eletrônicas,  emitindo  relatório  específico  sobre  as  condições  de
armazenamento e avaria;

3.7.6. Prestar  assistência às  atividades  de microinformática no âmbito  da  Zona
Eleitoral,  relativas  às  Eleições  Municipais  de  2020,  incluindo instalação física de
microcomputadores,  instalação lógica e configuração de sistemas operacionais  e
sistemas aplicativos desenvolvidos para as Eleições Municipais de 2020;

3.7.7. Instalar urnas eletrônicas nos locais de votação;

3.7.8. Auxiliar na coordenação e atendimento de chamados das seções eleitorais,
e prestar suporte à geração do BU, via sistemas de apuração;

3.7.9. Informar  ao  Chefe  de  Cartório  sobre  todo  e  qualquer  problema  ou
irregularidade constatada, quando da execução dos serviços;

3.7.10. Operar sistemas de transmissão de arquivos de urnas eletrônicas, incluindo
conexão a sistemas de VPN, se houver;

3.7.11. Realizar treinamento adicional aos profissionais substitutos;

3.7.12. Auxiliar o TRE a ministrar treinamento em urna eletrônica às pessoas que
trabalharão durante as eleições, conforme determinado pelo TRE.

3.7.13. Colaborar  no  recolhimento  dos  materiais  utilizados  nas  eleições,  dentre
eles: as urnas eletrônicas, memórias de resultado, cadernos de folhas de votação e
boletins de urna.
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3.7.14. Colaborar  na  organização  dos  materiais  recolhidos,  organizando-os  no
Cartório Eleitoral ou no local de armazenamento de urnas, consoante instruções de
servidores da Justiça Eleitoral.

3.7.15. Auxiliar  a  vistoria  das  urnas  eletrônicas  após  o  1º  turno  e  2º  turno,
informando à Zona Eleitoral  sobre as avarias e danos diversos ocorridos com os
equipamentos, para posterior remessa à Secretaria de Tecnologia da Informação;

3.7.16. Realizar limpeza de flash card e memória de resultado, a pedido de servidor
da Justiça Eleitoral;

3.8. A jornada de trabalho de todos os postos de trabalho será de 180 horas mensais (em
regime 7  x 5)  e  dar-se-á em conformidade  com a respectiva Convenção Coletiva de Trabalho
vigente e adotada durante a contratação,  em horário determinado pelo Chefe de Cartório ou
servidor da Justiça Eleitoral, em período compreendido entre 07 às 22 horas;

3.8.1. Mediante  emissão  de  Ordem  de  Serviço  específica  para  a  realização  de
serviços extraordinários, conforme modelo disponível no Anexo I.E deste Termo de
Referência (Ordem de Serviço – Serviços Extraordinários),  os postos de trabalho
serão  convocados  a  realizar  atividades  em  horário  que  exceda  a  carga  horária
semanal  prevista  em  cada  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  da  categoria,  na
ausência  desta  utilizar,  legislação  específica.  Para  tanto  serão  respeitados  os
seguintes limites, visando não ultrapassar 10 horas de atividades diárias:

Até 2 (três) horas de serviço extraordinário em dias úteis;

Até 10 (dez) horas de serviço extraordinário aos sábados;

Até 10 (dez) horas de serviço extraordinário aos domingos e feriados.

Por  necessidade  extraordinária  da  Justiça  Eleitoral  o  técnico  poderá  registrar
jornada  de  trabalho  superior  a  dez  horas,  sendo  que,  no  caso  dessa  hipótese,
deverá haver a devida justificativa pela unidade responsável;

3.8.2. O contratante poderá passar à contratada a necessidade de deslocamentos
de Descanso Semanal  Remunerado  (DSR),  conforme  calendário  de execução do
contrato e peculiaridades das atividades da Justiça Eleitoral, tornando dessa forma,
para todos os efeitos, os domingos e feriados contemplados dias úteis;

3.8.3. Para efeito de pagamento de Horas-Extras a empresa deverá apresentar à
gestão, em formato eletrônico e conforme no Anexo II.A (Formato do arquivo de
Registro Eletrônico de Ponto), arquivo com os registros de eletrônicos de ponto,
acompanhada  de  folha  de  ponto  digitalizada  e  devidamente  atestada  pelos
respectivos fiscais dos postos de trabalho, conforme Anexo II.B (Modelo de Folha
de Ponto);

3.8.4. Nas  situações  de  serviço  extraordinário  onde  se  caracterize  uma  nova
jornada de trabalho a empresa deverá verificar a necessidade dos pagamentos dos
auxílios necessários, a exemplo de vale-transporte e auxílio-alimentação.

Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
Termo de Referência - Técnico de Eleição - Eleições 2020.odt(Rev.20 - 30/04/2020 09:39).............................................................................Página 6/24

Termo de Referência Pessoal de Apoio (0695420)         SEI 0003807-72.2020.6.02.8502 / pg. 49



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

3.8.5. A execução de sobrejornada não implicará em reversão imediata de Horas-
Extras a serem pagas. O pagamento ocorrerá após serem verificados os limites de
horas referentes a:

Jornada mensal, ou proporcional;

Jornada diária;

Autorização  de  execução  de  Serviço  Extraordinário,  por  meio  das  respectivas
Ordens de Serviço;

Valores efetivamente pagos aos funcionários.

3.8.6. A empresa deverá,  a suas expensas,  providenciar  Sistema de Registro de
Ponto  Eletrônico  dos  seus  funcionários,  em  conformidade  com  as  normas
reguladoras vigentes, apresentando para isso custo detalhado de utilização na sua
proposta. Eventualmente, a critério do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, esses
registros de ponto poderão ser efetuados em sistema próprio do contratante, não
fazendo jus a contratada aos valores propostos, pelos custos isentados.

3.9. Em hipótese alguma será admitida a alocação, nos postos de trabalho, de estagiários ou
afins, servidores ou empregados com vínculo com a administração pública federal, estadual ou
municipal,  ou  ainda  que  pertençam a  diretório  de  partido  político ou  que  exerçam qualquer
atividade partidária.

3.9.1. Fica vedada  também a contratação de  empregados  que  sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de  assessoramento  e  de
membros e juízes vinculados à Justiça Eleitoral.

3.10. Todos  Técnicos  de  Eleição  serão  encaminhados  pela  Contratada  para  participar  de
treinamento, com vistas ao desempenho de suas atividades.

3.11. A data para o início do treinamento será informada com antecedência de, no mínimo, 5
dias corridos.

3.12. O planejamento do treinamento será realizado em conjunto entre o TRE e a contratada.
Deverão ser observados os requisitos de estrutura e ambiente conforme Anexo I.C.

3.12.1. No caso  de  substituição de  um Técnico  de  Eleição após  a  realização  do
treinamento,  caberá  a  Contratada  designar  um  outro  Técnico  de  Eleição  para
repassar o conhecimento ao novo profissional que assumiu o posto de trabalho.

3.13. Caso  o  profissional  não  se  apresente  em  seu  posto  de  trabalho  no  dia  e  horário
determinados, ou venha a abandonar seu posto de trabalho, ou, ainda, não venha a corresponder
às necessidades da Justiça Eleitoral, a contratada deverá providenciar sua substituição em prazo
não superior a 48 horas, contadas a partir da comunicação oficial pelo fiscal do contrato.

3.14. No caso de o profissional não corresponder às necessidades da Justiça Eleitoral, o fiscal do
contrato deverá solicitar à contratada, por escrito, de modo justificado, a sua substituição. 
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Iniciar  os  serviços  de  recrutamento  e  seleção  em  até  dois  dias  corridos,  contados  da
assinatura do contrato.

4.2. Selecionar  os  candidatos  para  ocuparem  os  postos  de  trabalho  de  acordo  com  as
exigências dos perfis indicados no item 5 deste Termo de Referência;

4.3. Apresentar a Fiscalização do Contrato, até 5 dias úteis antes do início das atividades de
treinamento, currículo resumido com a qualificação técnica do profissional, visando aferição do
enquadramento do perfil.

4.4. Responsabilizar-se  pelas  despesas  relativas  à  prestação  dos  serviços  tais  como:
recrutamento,  seleção,  salários,  encargos  sociais,  impostos,  direitos  trabalhistas,  auxílio-
alimentação, vale-transporte e outras que incidam sobre a execução do contrato.

4.5. Controlar a frequência dos profissionais contratados para a realização dos serviços.

4.6. Designar  e alocar  preposto,  em até 5 (cinco)  dias corridos,  contados  da  publicação do
extrato do contrato no Diário Oficial  da União,  para representá-la perante o TRE/AL,  devendo
consignar na Taxa de Administração os custos necessários à alocação.

4.6.1. O preposto poderá ser convocado a exercer suas atividades em sábados,
domingos e feriados.

4.6.2. A contratada deverá providenciar  a substituição do preposto que não se
apresente no dia determinado para início da realização dos serviços, ou venha a
abandonar  sua  atividade,  ou  seu  desempenho  profissional  ou  conduta  sejam
prejudiciais,  inconvenientes  ou  insatisfatórios,  não  correspondendo  às
necessidades  da  Justiça  Eleitoral,  consoante  justificativa  apresentada  pelo
contratante.

4.6.3. A contratada deverá apresentar o novo preposto em até 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da solicitação formal e justificada pelo TRE/AL.

4.7. Promover  a  constante  verificação  da  conformidade  dos  serviços,  do  correto
preenchimento  dos  postos  de  trabalho,  incluindo-se  perfis  profissionais  exigidos,  além  de
supervisionar e controlar a documentação necessária à apresentação de faturamentos ao TRE/AL.

4.8. Providenciar para que a apresentação dos Técnicos de Eleição se dê no dia, hora e local
determinado pelo TRE para treinamento.

4.9. Providenciar  e  custear  as  despesas  de  infraestrutura  dos  eventos  de  treinamento  dos
profissionais,  tais  como:  transporte  e  alimentação  para  os  Técnicos  de  Eleição  no  dia  do
treinamento, locação de salas de aula, carteiras e cadeiras para acomodar todos os participantes,
mesas  para  apoio  das  urnas  eletrônicas  e  dos  microcomputadores,  canetas,  lápis,  blocos  de
anotação, quadros brancos, canetas para a escrita em quadro branco, flip-chart, tela de projeção,
TV, vídeo e projetor multimídia e ambiente climatizado.

4.10. Custear as despesas relativas à reprodução de mídia de treinamento, incluindo o manual
de operação das urnas eletrônicas, em versão impressa, em quantidade suficiente para atender à
totalidade dos profissionais e instrutores.
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4.10.1. Estima-se, a exemplo das eleições de 2018,  que o manual  deverá ter 22
páginas, impressas no formato de livreto com 11 folhas A4 ou 6 folhas A5, impresso
em 3 cores, inclusive com impressão de fotos coloridas.

4.11. Providenciar e disponibilizar, às suas expensas, ferramentas e equipamentos para cada um
dos Técnicos de Eleição, segundo o descrito a seguir:

4.11.1. uma chave de fenda (3/16 x 4”);

4.11.2. uma chave Phillips (3/16 x 4”);

4.11.3. uma chave para energia (chave teste); e

4.11.4. um exemplar do manual de operação das urnas.

4.12. Possuir ou montar no município de Maceió, fora das dependências do TRE/AL, escritório
para realização das atividades de Recursos Humanos, como: recrutamento, seleção, contratação,
substituição  de  profissionais,  pagamentos,  desmobilização  dos  profissionais  alocados  para
execução dos serviços.

4.12.1. O escritório deverá estar preparado para funcionamento até 7 dias corridos
antes de submeter os currículos dos profissionais selecionados ao TRE/AL e manter
suas atividades, se for o caso, até a efetiva desmobilização de todos os profissionais
alocados  para  execução  dos  serviços  previstos  neste  Termo  de  Referência,
acompanhada de comunicação por escrito à fiscalização do contrato.

4.13. Responsabilizar-se  por  eventual  dano  que,  por  dolo  ou  culpa,  os  seus  profissionais
causarem a terceiros ou ao contratante. O valor do dano será descontado do primeiro pagamento
subsequente  à  avaliação  do  prejuízo,  mediante  formalização  de  procedimento  próprio,
assegurada a defesa prévia. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato por
parte do TRE/AL não exclui ou reduz a responsabilidade da contratada.

4.14. Guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e das informações geradas, reconhecendo
serem esses de propriedade e de uso exclusivo da Justiça Eleitoral, sendo vedada qualquer prática
de publicidade não autorizada.

4.15. Providenciar para que, na véspera e no dia das eleições (1º e 2º turnos), o preposto esteja
à disposição do TRE/AL nos horários determinados.

4.16. Adotar as providências para que não sejam alocados, na execução do contrato, estagiários
e  afins,  servidores  públicos,  empregados  com  vínculo  com  a  administração  pública  federal,
estadual ou municipal.

4.16.1. Fica vedada também a alocação, na execução do contrato, de empregados
que sejam cônjuges,  companheiros  ou parentes  em linha reta,  colateral  ou  por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento e de membros  e juízes  vinculados à  Justiça Eleitoral,  sendo de
responsabilidade da contratada a verificação da situação descrita neste subitem.

4.17. Arcar  com  todas  as  despesas  relativas  à  alimentação,  transporte  e  hospedagem  nas
situações em que o profissional for contratado em município distinto daquele para o qual o posto
de trabalho fora alocado.
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4.18. Adotar as providências para que todos os profissionais a serem alocados na execução dos
serviços  previstos  neste  Termo  de  Referência  participem  de  atividades  de  ambientação  e
conhecimento  das  rotinas  específicas  da  Justiça  Eleitoral,  com  vistas  ao  treinamento  para  o
desempenho de suas atividades.

4.18.1. Os  instrutores  do  evento  de  treinamento  serão  servidores  da  Justiça
Eleitoral e por outros colaboradores, previamente indicados para este fim.

4.19. Providenciar  a  substituição  do  profissional  que  não  se  apresente  no  dia  e  horário
determinados para início da realização dos serviços, ou venha a abandonar sua atividade, ou seu
desempenho profissional  ou conduta sejam prejudiciais,  inconvenientes ou insatisfatórios,  não
correspondendo às necessidades da Justiça Eleitoral.

4.19.1. A substituição do profissional deverá ocorrer em prazo não superior a 48
horas,  contadas  a  partir  da  comunicação  oficial  do  TRE/AL.  A  solicitação  para
substituição  do  profissional  pelo  TRE/AL  deverá  ser  justificada  com  critérios
objetivos.

4.20. Entregar a documentação exigida para alocação de profissionais conforme previstos neste
Termo de Referência para verificação do cumprimento dos perfis.

4.20.1. A  documentação  exigida  para  os  profissionais  a  serem  alocados  para
execução dos serviços previstos deverá ser entregue pelo escritório da contratada
com antecedência mínima de 2 dias úteis do início das atividades de  treinamento,
para conferência dos requisitos estabelecidos neste Termo de Referência pelo TRE/
AL. O TRE/AL deverá devolver ao escritório a documentação conferida, informando
o  cumprimento  ou  não  das  exigências  mínimas,  antes  da  data  de  início  da
prestação do serviço.

4.20.2. A documentação a que se refere o item acima poderá ser entregue no TRE/
AL  via  correio  eletrônico,  em  endereço  a  ser  oportunamente  informado
(documentação digitalizada).

4.21. Providenciar, para cada profissional, crachá de identificação padronizado onde seja visível:

4.21.1. O nome da empresa contratada;

4.21.2. Foto do profissional;

4.21.3. Nome do profissional;

4.21.4. Matrícula do profissional;

4.21.5. Cargo do profissional;

4.21.6. Inscrição,  em  negrito  e  em  letras  maiúsculas:  “A  SERVIÇO  DA  JUSTIÇA
ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020”.

4.22. Entregar ao TRE/AL (ou zona eleitoral, caso seja determinado), a partir do momento em
que os profissionais se apresentarem para prestar os serviços, a seguinte documentação:
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4.22.1. Declaração da contratada na qual conste a comprovação de atendimento de
perfis para todos os profissionais, segundo especificado no item 5 deste Termo de
Referência.

4.22.2. Declaração,  emitida  pelo  profissional,  sob  as  penas  da  lei,  de  não  ser
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento e
de membros e juízes vinculados à Justiça Eleitoral.

4.22.3. Os  profissionais  deverão  entregar  carta  de  apresentação  emitida  pela
contratada no local da prestação dos serviços à fiscalização.

4.23. Arcar  com  as  despesas  relativas  à  realização  de  serviços  em  horas  suplementares,
observando o limite de serviço extraordinário autorizado pela Justiça Eleitoral.

4.23.1. A solicitação de realização de serviços em horas suplementares será feita
por meio de ordem de serviço, conforme modelo constante do Anexo I.E (Ordem
de  Serviço  –  Serviços  Extraordinários)  deste  Termo  de  Referência,  a  qual  será
encaminhada pelo TRE/AL à empresa contratada.

4.23.2. Havendo  necessidade  e  urgência,  devidamente  justificadas,  caso  a
realização de serviços em horas suplementares seja superior a quantidade de horas
estimadas na ordem de serviço, poderá o fiscal do contrato emitir ordem de serviço
complementar mesmo após a realização destas.

4.24. Fornecer,  nos  termos  da  legislação  vigente,  auxílio-alimentação  e  vales-transportes
correspondentes ao desenvolvimento das atividades, nas quantidades que se fizerem necessárias
para a cobertura do trajeto residência/trabalho e vice-versa, ainda que para isso ocorra a entrega
de mais de um tipo de vale-transporte, com exceção do mês de setembro de 2020, que poderá
ser pago até o dia anterior ao início da prestação do serviço.

4.24.1. Computar somente de vales-transportes fornecida aos empregados nos dias
efetivamente trabalhados, por ocasião do faturamento mensal.

4.25. Pagar,  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  vencido,  mediante  depósito
bancário na conta do trabalhador, os salários dos empregados, bem como recolher no prazo legal
os  encargos  decorrentes  da  contratação  dos  mesmos,  exibindo,  sempre  que  solicitado,  as
comprovações respectivas.

4.25.1. O pagamento dos salários e dos benefícios previstos em lei aos empregados
não poderá estar vinculado ao recebimento pelos serviços prestados.

4.26. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
técnica exigidas na licitação.

4.27. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação.

5. PERFIS E REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS

5.1. Os Técnicos de Eleição a serem alocados para realização dos serviços deverão:
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5.1.1. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

5.1.2. comprovar,  por  documento  hábil,  ter  concluído,  no  mínimo,  o  ensino
médio.

5.1.3. apresentar à contratada currículo resumido, a ser repassado ao TRE/AL;

5.1.4. comprovar experiência profissional mínima de 3 meses, atestada por pessoa
jurídica, contendo a descrição das atividades desenvolvidas em área administrativa
e/ou de tecnologia da informação;

5.1.4.1. A  exigência  contida  no  subitem  acima  poderá  ser  suprida  por
declaração do Cartório Eleitoral ou por anotação na Carteira de Trabalho que
comprove a atuação do profissional  em pelo menos uma eleição em função
equivalente.

6. QUANTITATIVOS PREVISTOS

Conforme quantitativos e períodos constantes na planilha I.A e I.B.

7. PAGAMENTO

7.1. O Processo de pagamento referente à execução dos serviços ocorrerá conforme detalhado
abaixo:

7.2. Para que seja efetuado o pagamento dos serviços, o preposto apresentará nota fiscal dos
serviços à Gestão do contrato, acompanhada das guias de recolhimento da Previdência Social e do
FGTS.

7.3. O processo de pagamento referente ao treinamento dos profissionais ocorrerá mediante a
emissão de Termo de Aceite pelo Fiscal do Contrato, em até 2 dias úteis, contados da conclusão
do respectivo serviço. O Termo de Aceite emitido pelo Fiscal do Contrato deverá ser encaminhado
juntamente  com a nota técnica de atesto para pagamento.

7.4. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado mensalmente, até o 10º dia
útil,  a partir  da atestação da nota fiscal  pelo Fiscal  do Contrato,  mediante  emissão de ordem
bancária  em  domicílio  bancário  indicado  pela  CONTRATADA,  observado  o  disposto  na  Lei  nº
9.430/1996, respectiva regulamentação, Lei Complementar nº 116/2003 e a ordem cronológica
estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

7.4.1. O fiscal do contrato terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da nota fiscal,  e  da documentação necessária para atesto,  para as
devidas conferências e atesto, desde que não haja fato impeditivo para o qual, e
que de alguma forma, tenha concorrido a CONTRATADA.

7.5. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar:

7.5.1. Nota  fiscal  e  comprovar  a  sua  regularidade  fiscal  perante  a  Seguridade
Social (Certidão Negativa de Débitos Relativa às Contribuições Previdenciárias e às
de  Terceiros),  o  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço  –  FGTS  (Certidão  de
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Regularidade do FGTS – CRF),  a Fazenda Federal  (Certidão Conjunta  de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela Receita
Federal do Brasil) e para com a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT), admitida certidão positiva com efeito de negativa ou outra
equivalente na forma da lei.

7.5.2. As  notas  fiscais  apresentadas  em  desacordo  com  o  estabelecido  em
contrato serão devolvidas à CONTRATADA.

7.5.3. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e
nota de empenho.

7.5.4. Eventual  mudança  do  CNPJ  do  estabelecimento  da  CONTRATADA
(matriz/filial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota
fiscal, não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro
de cada ano.

7.6. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal,
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensação financeira devida pelo TRE-AL, entre o 31º dia e a data da emissão da
ordem bancária será a seguinte:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I =  0,0001644  (índice  de  compensação  financeira  por  dia  de  atraso,  assim  apurado:  I  =
(6/100)/365)

8. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante deverá, nos termos descritos neste Termo de Referência:

8.1.1. Solicitar, justificadamente, à contratada a substituição de profissionais que
não  correspondam  às  exigências  deste  Termo  de  Referência  ou  cujo
comportamento não corresponda a princípios de educação e urbanidade.

8.1.2. Exercer  a  supervisão,  acompanhamento  e  fiscalização  dos  serviços
contratados,  independentemente de adoção de sistemas de acompanhamento e
fiscalização utilizados pela contratada.

8.1.3. Efetuar  o  transporte  das  urnas  eletrônicas  e  dos  microcomputadores  a
serem utilizados no treinamento.

8.1.4. Elaborar  o  conteúdo  teórico  do  treinamento  dos  profissionais  a  serem
contratados  para  execução  dos  serviços  e  indicar  à  contratada  a  mídia  a  ser
utilizada no mencionado treinamento.
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8.1.4.1. Não  será  admitida  a  utilização  pela  contratada  de  quaisquer
conteúdos programáticos, ou materiais como apostilas, ou similares, diferentes
dos estabelecidos pelo TRE/AL,  para reprodução e utilização nos eventos de
nivelamento técnico dos profissionais.

8.1.5. Requerer a realização de serviços em horas suplementares ao inicialmente
previsto.

9. DOCUMENTAÇÃO

A licitante deverá apresentar:

9.1. Declaração(ões)  ou  atestado(s)  expedido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado comprovando a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível  em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, bem como a satisfação quanto à
qualidade dos serviços e cumprimento dos prazos contratuais;

9.1.1. não  serão  considerados  atestado(s)  ou  declaração(ões)  emitidos  por
empresa privada que seja participante do mesmo grupo empresarial da licitante.
Serão consideradas do mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que
tenham  pelo  menos  uma  pessoa  física  ou  jurídica  que  seja  sócia  da  empresa
emitente e da empresa licitante;

10. FORMAÇÃO DE PREÇOS

10.1. Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os  Anexos
III.A a III.D, considerando-se a legislação vigente.

10.2. Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme Anexo III.D.

10.2.1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os
Técnicos de Eleição tomem conhecimento dos sistemas informatizados, tecnologias
e procedimentos que serão utilizados nas eleições.

10.2.2. Os  preços  do  treinamento  e  contratação  serão  compostos  da  seguinte
forma:

10.2.2.1. Valor  da  “gestão  do  treinamento”:  Deve  cobrir  custos  de
organização e gestão do evento, incluindo locação de auditório, salas;

10.2.2.2. Valor  dos  “ambientes  de  treinamento”:  Deve  cobrir  custos  de
locação  de  salas  para  treinamento  quando  necessário,  disponibilização  de
equipamentos,  a  exemplo  de:  projetor  multimídia,  carteiras,  mesas  e
climatização do ambiente, conforme exigido para cada ambiente.

10.2.2.3. Valor dos “Transporte intermunicipal”: Deve cobrir o transporte dos
treinandos nos respectivos dias de treinamento.

10.2.2.4. Valor das “Refeições”: Deve cobrir as despesas com alimentação dos
treinandos no dia do treinamento.
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10.2.2.5. Valor por “Material por aluno e por posto de trabalho”: Deve cobrir
custos  de  reprodução  de  manuais  de  treinamento,  materiais  de  anotação,
materiais individuais e ferramentas para cada um dos treinandos.

10.2.2.6. Valor  por  “Custos  Contratuais”:  Deve  cobrir  custos  relativos  a
contratação e identificação do funcionário.

10.3. Hora suplementar - A composição dos preços de hora suplementar deverá considerar os
critérios da planilha constante no Anexo III.C:

10.3.1. O  pagamento  de  horas  extras  será  solicitado  pelo  gestor,  mediante  OS
específica,  e seu pagamento estará condicionado à essa prévia solicitação,  após
identificada a necessidade e respeitando os limites globais especificados no Anexo
III.C.

11. PENALIDADES

11.1. No caso de a CONTRATADA falhar na execução do contrato ou fraudá-lo, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, será
descredenciada no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no
contrato e das demais cominações legais.

11.2. As  sanções  de advertência,  bem como de impedimento para  licitar  e  contratar  com a
Administração  Pública,  poderão  ser  aplicadas  à  CONTRATADA  juntamente  com  as  multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

11.3. Caso  a  CONTRATADA  não  inicie  a  execução  dos  serviços  quando  convocada  e  nas
condições avençadas, ficará sujeita à multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o
valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de
15 (quinze) dias. Após o 15º (décimo quinto) dia os serviços poderão, a critério da Administração,
não mais ser aceitos, configurando-se, nesta hipótese, a inexecução total  do contrato, com as
consequências previstas em lei, no ato convocatório e neste instrumento contratual.

11.4. Para efeito de aplicação de multa, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas a
seguir:

GRAU CORRESPONDÊNCIA

01 0,2% do valor da ordem de serviço correspondente

02 0,4% do valor da ordem de serviço correspondente

03 0,8% do valor da ordem de serviço correspondente

04 1,0% do valor da ordem de serviço correspondente

05 1,6% do valor da ordem de serviço correspondente

06 2,0% do valor da ordem de serviço correspondente

07 3,2% do valor da ordem de serviço correspondente

08 4,0% do valor da ordem de serviço correspondente

09 0,02% do valor do Contrato

10 0,04% do valor do Contrato

11 2,0% do valor da garantia contratual ou de sua complementação

Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502
Termo de Referência - Técnico de Eleição - Eleições 2020.odt(Rev.20 - 30/04/2020 09:39)...........................................................................Página 15/24

Termo de Referência Pessoal de Apoio (0695420)         SEI 0003807-72.2020.6.02.8502 / pg. 58



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

GRAU CORRESPONDÊNCIA

12 0,005% do valor do contrato

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

01 Permitir  situação  que  crie  a  possibilidade  de  causar  dano  físico,  lesão  corporal  ou  consequências  letais,  por
ocorrência, limitada sua aplicação até o máximo de três ocorrências.

08

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,  os serviços contratuais por dia e por
ocorrência, limitada a cinco dias e três ocorrências.

07

03 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por dia, limitada a 15 (quinze) dias. 06

04 Apresentar apenas currículos de parte do quantitativo dos prestadores de serviço previstos na OS, sem a anuência
do CONTRATANTE, por dia de atraso, limitada a 15 (quinze) dias.

01

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por ocorrência e por dia, limitada a três ocorrências ou
quinze dias.

02

06 Prestar  serviço  diferente  com  o  estabelecido  no  objeto  da  OS  e  neste  Termo  de  Referência,  para  primeira
ocorrência de cada OS.

Advertência

07 Prestar  serviço  diferente  com  o  estabelecido  no  objeto  da  OS  e  neste  Termo  de  Referência,  a  partir  da  2ª
ocorrência na OS, por ocorrência, limitada a dez ocorrências.

04

08 Entregar com atraso os currículos exigidos,  ocasionando atrasos no início da prestação dos serviços, por dia de
atraso, limitada a 30 (trinta) dias.

04

09 Descumprimento de prazos de alocação de postos de trabalho, por dia de atraso, limitado a 30 (trinta dias) 01

Para os itens seguintes, deixar de:

10 zelar pelas instalações da Justiça Eleitoral utilizadas, por ocorrência, limitada a cinco  ocorrências. 03

11 cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência, limitada a três ocorrências. 02

12 substituir empregado que se comporte de modo inconveniente ou que não atenda à necessidade da prestação do
serviço, por ocorrência, limitada a cinco ocorrências.

01

13 indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos ou seus substitutos nas condições previstas no
Edital, por ocorrência, limitada a cinco ocorrências.

09

14 cumprir  quaisquer dos itens do edital  e de seus anexos não previstos nesta tabela de multas,  por ocorrência,
limitado a dez tipos de ocorrências diferentes.

01

15 cumprir  quaisquer  dos  itens  do  edital  e  seus  anexos  não  previstos  nesta  tabela  de  multa,  após  reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por tipo de ocorrência, limitada a três ocorrências reincidentes do
mesmo tipo ou ao somatório de seis ocorrências reincidentes independente do tipo de ocorrência.

02

16 apresentar a garantia contratual ou sua complementação, se for o caso, conforme estabelecido no Edital, por dia,
limitada sua aplicação até o máximo de sete dias.

11

17 cooperar ou reter qualquer informação ou dado solicitado pelo CONTRATANTE que venha a prejudicar, de alguma
forma, o andamento da transição das tarefas e serviços para um novo prestador, limitada a três notificações do
CONTRATANTE.

10

18 Apresentar os documentos de que trata o item 33 da Cláusula Quarta do contrato, por dia, limitada a aplicação a 10
dias.

12

19 Realizar a gestão de movimentação de postos de trabalho a seu encargo, limitada a dez ocorrências. 08

20 Providenciar  local  para  o  nivelamento  dos  técnicos,  nos  casos  previstos,  limitada  a  duas  ocorrências  do
CONTRATANTE.

08

11.5. Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total da contratação, na ocorrência de inexecução total do contrato
e na ocorrência de inexecução parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
reconhecendo, desde já, a CONTRATADA os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da
Lei nº 8.666/93.

11.5.1. A inexecução total dar-se-á caso seja configurada a extrapolação de limites
de ocorrências de infrações antes do início da alocação de postos de trabalho;
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11.5.2. A  inexecução  parcial  dar-se-á  caso  seja  configurada  a  extrapolação  de
limites de ocorrências de infrações após o início da alocação de postos de trabalho.

12. VIGÊNCIA

12.1. O contrato terá vigência de até o final do exercício de 2020.

13. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Lucas Cavalcanti Gomes

André Bonaparte Santos

Sérgio Vilela Menegaz Lima

Leonardo Luiz dos Santos Pereira
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Anexo I.A

Distribuição dos Técnicos – Maceió

1º Turno

Grupo Localidade Início Término Técnicos

T1.1 Galpão das Urnas – Maceió 08/09/2020 01/10/2020 48

Grupo Localidade Início Término Técnicos

T1.2 Galpão das Urnas – Maceió 02/10/2020 08/10/2020 23

Grupo Localidade Início Término Técnicos

T1.3

01ª - MACEIÓ 02/10/2020 08/10/2020 6

02ª - MACEIÓ 02/10/2020 08/10/2020 6

03ª - MACEIÓ 02/10/2020 08/10/2020 6

33ª - MACEIÓ 02/10/2020 08/10/2020 3

54ª - MACEIÓ 02/10/2020 08/10/2020 4

2º Turno

Grupo Localidade Início Término Técnicos

T2.1 Galpão das Urnas – Maceió 09/10/2020 30/10/2020 23

Grupo Localidade Início Término Técnicos

T2.2

01ª - MACEIÓ 09/10/2020 30/10/2020 6

02ª - MACEIÓ 09/10/2020 30/10/2020 6

03ª - MACEIÓ 09/10/2020 30/10/2020 6

33ª - MACEIÓ 09/10/2020 30/10/2020 3

54ª - MACEIÓ 09/10/2020 30/10/2020 4

Obs.:  Os  grupos  acima  são  formados  pelos  mesmos  profissionais  contratados.  A  distribuição
apresentada tem caráter informativo a respeito da unidade onde estarão alocados conforme o
período, não implicando em alterações de custos contratuais ao se movimentar de um grupo para
outro.
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ANEXO I.B

Distribuição dos Técnicos – Interior

1º Turno
Grupo Localidade Início Término Técnicos

4

05ª - VIÇOSA 21/09/2020 08/10/2020 4

06ª - ATALAIA 21/09/2020 08/10/2020 4

07ª - CORURIPE 21/09/2020 08/10/2020 3

08ª - PILAR 21/09/2020 08/10/2020 6

09ª - MURICI 21/09/2020 08/10/2020 4

10ª - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 21/09/2020 08/10/2020 4

11ª - PÃO DE AÇÚCAR 21/09/2020 08/10/2020 5

12ª - PASSO DE CAMARAGIBE 21/09/2020 08/10/2020 5

13ª - PENEDO 21/09/2020 08/10/2020 4

14ª - PORTO CALVO 21/09/2020 08/10/2020 7

15ª - RIO LARGO 21/09/2020 08/10/2020 4

16ª - SÃO JOSÉ DA LAJE 21/09/2020 08/10/2020 3

17ª - SÃO LUÍS DO QUITUNDE 21/09/2020 08/10/2020 4

18ª - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 21/09/2020 08/10/2020 5

19ª - SANTANA DO IPANEMA 21/09/2020 08/10/2020 4

20ª - TRAIPU 21/09/2020 08/10/2020 4

21ª - UNIÃO DOS PALMARES 21/09/2020 08/10/2020 4

22ª - ARAPIRACA 21/09/2020 08/10/2020 5

26ª - MARECHAL DEODORO 21/09/2020 08/10/2020 4

27ª - MATA GRANDE 21/09/2020 08/10/2020 2

28ª - QUEBRANGULO 21/09/2020 08/10/2020 4

29ª - BATALHA 21/09/2020 08/10/2020 4

31ª - MAJOR ISIDORO 21/09/2020 08/10/2020 2

34ª - TEOTÔNIO VILELA 21/09/2020 08/10/2020 4

37ª - PORTO REAL DO COLÉGIO 21/09/2020 08/10/2020 7

39ª - ÁGUA BRANCA 21/09/2020 08/10/2020 4

40ª - DELMIRO GOUVEIA 21/09/2020 08/10/2020 7

44ª - GIRAU DO PONCIANO 21/09/2020 08/10/2020 4

45ª - IGACI 21/09/2020 08/10/2020 4

46ª - CACIMBINHAS 21/09/2020 08/10/2020 6

47ª - CAMPO ALEGRE 21/09/2020 08/10/2020 5

48ª - BOCA DA MATA 21/09/2020 08/10/2020 6

49ª - SÃO SEBASTIÃO 21/09/2020 08/10/2020 3

50ª - MARAVILHA 21/09/2020 08/10/2020 4

51ª - SÃO JOSÉ DA TAPERA 21/09/2020 08/10/2020 3

53ª - JOAQUIM GOMES 21/09/2020 08/10/2020 5

55ª - ARAPIRACA 21/09/2020 08/10/2020 3
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ANEXO I.C

Ambiente de Treinamento

O treinamento dos contratados seja efetuado em 3 (três) dias sendo portanto necessário a
disponibilização:

• Auditório com capacidade para, no mínimo, 80 pessoas

• 4 salas de treinamento com capacidade para, no mínimo 20 pessoas. Cada sala de
treinamento deverá possuir;

◦ 5  Mesas  para  apoio  das  urnas  eletrônicas  e  computadores,  20  carteiras  ou
cadeiras;

◦ Sistema de som ambiente compatível com as atividades de treinamento;

◦ Climatização (ar-condicionado);

◦ Canetas, lápis e blocos para anotação;

◦ Quadros brancos e respectivas canetas e apagadores;

◦ Flip-chart e respectivas canetas;

◦ Projetor multimídia, tela de projeção, mouse sem fio e apontadores laser; e

• No ambiente de treinamento deverá haver disponibilidade de: Água, café e copos
descartáveis.

• Estima-se que o treinamento ocorrerá nos dias 14, 15 e 17 de setembro, das 7:30h
às 18:30h.

A  contratada  deverá  observar,  na  escolha  dos  locais  de  treinamento,  todas  as
normatizações quanto segurança e insalubridade, respeitando-se normas de regência do tema.

O conteúdo teórico e prático do treinamento dos profissionais contratados e a indicação
da mídia a ser utilizada para sua realização serão de responsabilidade do TRE/AL.

O  treinamento  será  ministrado  por  servidores  do  TRE  e  por  outros  colaboradores
indicados, não sendo parte do escopo da presente contratação a alocação de profissionais para
ministrar o citado treinamento.

Os  treinamentos dos  profissionais  referidos  no  subitem  4.9  obedecerão  a  logísticas  e
calendário do TRE.
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ANEXO I.D

Modelo de Termo de Sigilo

TERMO DE SIGILO

Eu,  ___________________________________________________,  inscrito(a)  sob  RG n.º
_________________________ e CPF n.º _______________________, REPRESENTANTE LEGAL da
empresa  __________________________,  estabelecida  no  endereço
_____________________________________,  inscrita  no  CNPJ/MF  com  o  n.º
______________________, em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº
____________, aceito as regras, condições e obrigações constantes no presente Termo.

O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada
proteção  às  informações  restritas  de  propriedade  exclusiva  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas.

A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer
outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas,
projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas,
croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos
de  negócios,  processos,  projetos,  conceitos  de  produto,  especificações,  amostras  de  ideia,
clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações
mercadológicas,  invenções  e  ideias,  outras  informações  técnicas,  financeiras  ou  comerciais,
dentre outros.

Neste  ato  comprometo  a  não  reproduzir  e/ou  dar  conhecimento  a  terceiros,  sem  a
anuência formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas.

Estou  ciente  que  as  informações  reveladas  fiquem  limitadas  ao  conhecimento  dos
diretores,  consultores,  prestadores  de  serviços,  empregados  e/ou  prepostos  que  estejam
diretamente  envolvidos  nas  discussões,  análises,  reuniões  e  demais  atividades  relativas  à
prestação de serviços ao TRE/AL, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza
confidencial das informações restritas reveladas.

Obrigo-me, perante ao TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de
sigilo  estabelecidas  neste  Termo  que  tenha  ocorrido  por  sua  ação  ou  omissão,
independentemente da existência de dolo.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde
a  data  da  assinatura  de  contrato  entre  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  e  a
_____________________________.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o.

Maceió(AL), ____ de _________________ de 2020.

Assinatura:

______________________________________________
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ANEXO I.E

Ordem de Serviço – Serviços extraordinários
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Anexo II.A

Formato do Arquivo de Registro Eletrônico de Ponto

Formato do Arquivo: CSV, com caracter “;” como delimitador de campo (separador)

Nome Tipo Campo Conteúdo
Seq Numérico 1 Número Sequencial único do Registro de Ponto
PIS Numérico 2 Número PIS do funcionário (9 dígitos)
Data Data 3 Data de Referência, em formato AAAA-MM-DD
Reg1 Data e Hora 4 Data e hora, em formato AAAA-MM-DD HH:MM
Reg2 Data e Hora 5 Data e hora, em formato AAAA-MM-DD HH:MM
Reg3 Data e Hora 6 Data e hora, em formato AAAA-MM-DD HH:MM
Reg4 Data e Hora 7 Data e hora, em formato AAAA-MM-DD HH:MM

Exemplos:

S
e
q

P
I
S

D
a
t
a

R
e
g
1

R
e
g
2

R
e
g
3

R
e
g
4

1 ; 123456789 ; 2020-01-01 ; 2020-01-01 08:00 ; 2020-01-01 12:00 ; 2020-01-01 13:00 ; 2020-01-01 15:00

2 ; 456789123 ; 2020-01-01 ; 2020-01-01 07:30 ; 2020-01-01 13:30 ; ;

3 ; 789123456 ; 2020-01-01 ; 2020-01-01 08:00 ; 2020-01-01 14:00 ; ;

4 ; 123456789 ; 2020-01-02 ; 2020-01-02 08:00 ; 2020-01-02 12:00 ; 2020-01-02 13:00 ; 2020-01-02 17:00

5 ; 456789123 ; 2020-01-02 ; 2020-01-02 07:30 ; 2020-01-02 13:30 ; 2020-01-02 14:00 ; 2020-01-02 15:00

6 ; 789123456 ; 2020-01-02 ; 2020-01-02 08:00 ; 2020-01-02 14:00 ; 2020-01-02 15:00 ; 2020-01-02 16:00
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Anexo II.B

Modelo de Folha de Ponto
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INFORMAÇÃO Nº 2980 - CPPE

À ACAGE.
Cumpre informar que a Comissão Permanente de Planejamento

de Eleições, em reunião que teve lugar no dia 27 de abril de 2020, cuja ata
encontra-se em processo de coleta de assinaturas (0692269), analisando o
objeto dos presentes autos, chegou à seguinte deliberação:

2.4. 0003807-72.2020.6.02.8502
Quanto ao Termo de Referência para contratação de
empresa terceirizada para fornecimento de mão-de-
obra (técnicos de urnas) para os Cartórios Eleitorais,
restou deliberado pela Comissão que deverá
a Secretaria de Administração, por meio do
Secretário, encaminhar os autos à ACAGE para
análise dos documentos apresentados e
posterior apresentação de planilha, com prazo de
entrega até o dia 04 de maio, segunda-feira. 

 É a informação.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 05/05/2020, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 05/05/2020, às 16:16, 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
0698221 e o código CRC 576B9A17.
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PROCESSO : 0003807-72.2020.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Termo de referência. Apoio. Eleições 2020.

 

Parecer nº 842 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de estudos que visa a contratação

de pessoa jurídica para prestação de serviços de apoio à
realização das Eleições Municipais de 2020 mediante alocação
e gestão de postos de trabalho especializados, e com atuação,
principalmente, nos Cartórios Eleitorais, locais de
armazenamento de urnas eletrônicas e locais de votação,
conforme especificações constantes deste Termo de
Referência presente no documento Sei nº 0698221.

De início, registramos que não constam dos autos
planilhas de preços devidamente preenchidas, de acordo com
Convenção Coletiva de Trabalho selecionada pela gestão
contratual e com especificações constantes do citado Termo
de Referência, para a devida análise por esta unidade. Para
tanto, esta assessoria se coloca à disposição para esclarecer
quaisquer dúvidas que surjam no decorrer da elaboração do
orçamento estimado pela administração, a partir do
preenchimento das citadas planilhas de formação de preços.

Recomendamos que a gestão contratual, a partir da
Conveção Coletiva de Trabalho adotada, verifique a
possibilidade de compensação de horas e de deslocamento do
descanso semanal remunerado, conforme adotado em
procedimento que trata da contratação de Apoio de TI para as
próximas Eleições (0008814-33.2019.6.02.8000), visando,
assim, reduzir ou suprimir a ocorrência de horas extras,
naturalmente mais onerosas à
administração. Tais compensações se dariam em dias que os
cartórios eleitorais apresentassem menor fluxo de trabalho,
bem como nos dias em que eles não abrem, como as
segundas-feiras que sucedem às eleições.

Nesse sentido, além da redução do valor
contratado, importa registrar que o entrave na conclusão dos
pagamentos relativos à contratação semelhante (Eleições
2018) ocorreu em virtude da dificuldade de aferição dos
quantitativos de horas extras prestadas.

Outrossim, ressaltamos entendimento desta
unidade, abaixo, Parecer nº 762 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(0689308), após questionamento da gestão de Apoio de TI -
 Eleições 2020, no sentido de que o custo com o "sistema de
registro eletrônico de ponto" não deve ser destacado da
planilha de preços, sendo suportado pelos custos indiretos,
registrando, contudo, que em sua proposta de preço, cada
empresa pode adotar a metodologia que lhe parece fazer mais
sentido e elas podem mudar substancialmente de uma para
outra.

2. O item dada a expertise dessa unidade deve
ser item destacado da planilha de formação de
preço?
2.1. Se não, onde deve figurar tal item:
despesas administrativas?
2.2. Se sim, deve ser poderado algum
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percentual máximo sobre o valor da
contratação? (Neste contexto, subtendida a
questão de que o controle deve ser compatível
com o objeto controlado, sugere-se algum
percentual máximo?)
Considerando o conceito de custos indiretos, 
que são aqueles envolvidos na execução
contratual decorrentes dos gastos da
contratada com sua estrutura administrativa,
organizacional e gerenciamento de seus
contratos, estando ligados à operação
da empresa e que não são vinculados ao
fornecimento ou produção de um produto ou
serviço;
Considerando que, de modo geral, as empresas
licitantes possuem mais de um contrato de
terceirização de mão de obra;
Considerando que o controle eletrônico de
presença é uma importante ferramente de
controle dos contratos que possuem serviços
estimativos, a exemplo de execução de horas
extras;
Entendemos que o custo com este sistema
deverá ser rateado com os funcionários da
empresa beneficiados com seu uso, devendo,
portanto, ser alocados no item "custos
indiretos", não sendo destacado na planilha de
formação de preço.
No entanto, vale registrar que cada empresa
pode adotar a metodologia que lhe parece
fazer mais sentido e elas podem mudar
substancialmente de uma para outra.

Desta forma, recomendamos o retorno dos autos ao
Senhor Secretário de Administração para as providências
cabíveis, solicitando que as planilhas de formação de preços
preenchidas sejam encaminhadas a esta unidade para análise,
também em meio eletrônico. Em complemento ao correio
eletrônico institucional, solicitamos que as planilhas sejam
remetidas para o pessoal desta suscritora,
lisianacintra@gmail.com.

 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
À Secretaria de Administração.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 05/05/2020, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 05/05/2020, 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
0698466 e o código CRC 1E8013FE.

0003807-72.2020.6.02.8502 0698466v15
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2020.
 
Aos servidores Lucas Cavalcanti Gomes (EJE), Andre Bonaparte
Santos (COSEG), Sérgio Vilela Menegaz Lima (SEALMOX) e
Leonardo Luiz dos Santos Pereira (SPLOG).

 

 
Senhores Gestores,
 
Encaminho os autos a V. Sas. para ciência do Parecer nº

842 da ACAGE (0698466) e adoção das medidas solicitas.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/05/2020, às 20:22, 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
0698674 e o código CRC BA63AF39.

0003807-72.2020.6.02.8502 0698674v1
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E-mail - 0702323

Data de Envio: 
  12/05/2020 09:48:01

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS <splog@tre-al.jus.br>

Para:
    acage@tre-al.jus.br
    lisianacintra@gmail.com

Assunto: 
  Planilhas de Preços - Contratação - Técnicos de Eleição

Mensagem: 
  Prezadas,

Foi enviado por e-mail arquivo com as planilhas de custos solicitadas, conforme informações abaixo.

Arquivo: Planilha - Custos.ods
Data da alteração: 07/05/2020 12:02
Tamanho: 47.681 bytes
HASH (SHA-256): 8c6d7ac30ad0242512b429b93deb645d2c00a3595a23ac26a449f4b486d58855

Atento quanto a existência da planilha "Parametros", que define os parâmetros de cálculo das demais
planilhas, de forma centralizada. Inclusive, para o caso de impressão ou necessidade de exportação das
planilhas "vazadas" para fornecedores, basta ajustar o conteúdo da célula C27 para "Sim", zerando
portanto todos os valores.

Os valores preenchidos (salário, VT, VA) correspondem aos obtidos na CCT referenciada (AL000192/2019)
e referentes ao cargo de "Assistente de Informática".

Após deliberação da comissão ficou acertado o regime de trabalho através de jornada 7 x 5, onde os
funcionários trabalhariam durante a semana por 8h, sendo 1h de intervalo, totalizando 35h na semana, e
ficando devendo, portanto, 1h por semana. Aos sábados, domingos e feriados não haveria previsão de
jornada de trabalho. Em caso de convocação seria para uma nova jornada, cabendo à empresa os custos
com VT e VA, se for o caso.

Os quantitativos de horas-extras constantes na planilha "parâmetros" foram estimados com base no
planejamento da execução, a saber, para os técnicos alocados nas etapas T1.1, T1.2 e T1.3 estaria
prevista, por cautela, 1 hora-extra diária de segunda a sexta, 7 e 8 horas-extras para o sábado e domingo
da preparação das urnas, respectivamente, e para todos os técnicos, inclusive do interior, durante o 1º
turno, estaria prevista a execução de 8 e 10 horas-extras na véspera da eleição e dia da eleição. Para o 2º
turno, com possibilidade somente em Maceió, estariam previstas 8 horas-extras para cada sábado e 10
horas-extras para cada domingo. Ressaltando, essa previsão é por cautela, uma vez que o TR prevê
compensação de horas e deslocamento de DSR, e a execução tende a ser bem menor.

Quanto a recomendação da adoção de regime de compensação de horas e possibilidade de
deslocamento de DSR, ambas, s.m.j., estão postas no TR. A compensação está descrita em 3.8.5, onde
diz que as horas-extras só serão pagas após verificar se excederam o limite mensal ou proporcional, além
de verificação de outros limites; e o deslocamento de DSR está descrito no item 3.8.2.

Cordialmente,

Leonardo Pereira
Membro da Comissão

E-mail SPLOG 0702323         SEI 0003807-72.2020.6.02.8502 / pg. 72



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
Senhor Diretor-Geral, 
 
A Comissão Permanente de Planejamento das Eleições, na

reunião ocorrida no dia 12/05/2010, cuja ata encontra-se em processo de
finalização e coleta de assinaturas (0701657) deliberou que:

2.2.  Proc SEI nº  0003807-
72.2020.6.02.8502 (pessoal de apoio): A Comissão
verificou que já havia sido dado cumprimento à
deliberação da reunião anterior (encaminhamento
pelos gestores de planilha de composição de preços
à ACAGE).
Deliberação: Acompanhar a análise pela ACAGE,
registrando a necessidade de se empreender a
devida brevidade por se tratar de assunto
estratégico das eleições.

Assim, submeto o processo a Vossa Senhoria para
encaminhamento.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 13/05/2020, 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
0703334 e o código CRC 31E45ED0.

0003807-72.2020.6.02.8502 0703334v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
Considerando o que deliberado pela Comissão de

Planejamento das Eleições, nos termos da informação contida
no despacho 0703334, determino o encaminhamento dos
presentes autos à Assessoria de Contas e Apoio à Gestão para
as providências de sua competência, com a brevidade que o
caso recomenda, tendo em vista tratar-se de assunto
estratégico para as eleições vindouras.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/05/2020, às 11:39, 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
0703692 e o código CRC 72EB7B40.

0003807-72.2020.6.02.8502 0703692v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
 
À SPLOG,
 
Para continuidade da análise já iniciada, no intuito

de se evitar aferição de diferentes versões das planilhas
orçamentárias, em complemento às planilhas enviadas por
meio eletrônico, solicitamos que se faça constar dos autos a
versão final das planilhas que serão verificadas por esta
Assessoria.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 21/05/2020, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707771 e o código CRC C54AD4A8.

0003807-72.2020.6.02.8502 0707771v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À Comissão Permanente de Planejamento de Eleições
 
Sr. Presidente,
 
 
Em atenção ao despacho 0698674, informo que foram

enviadas as planilhas para análise da ACAGE no dia 12/05/2020,
conforme evento 0702323.

 
Novo e-mail foi enviado dia 21/05/2020, conforme

evento 0708955.
 
Foram também anexadas as planilhas referente a custos

estimativos (eventos 0708934, 0708936, 0708937, 0708939 e
0708940)

 
Quanto ao Parecer 842 (evento 0698466) podemos ver a

seguinte recomendação:
 

Recomendamos que a gestão contratual, a partir da
Conveção Coletiva de Trabalho adotada, verifique a
possibilidade de compensação de horas e de
deslocamento do descanso semanal remunerado,
conforme adotado em procedimento que trata da
contratação de Apoio de TI para as próximas Eleições
(0008814-33.2019.6.02.8000), visando, assim, reduzir
ou suprimir a ocorrência de horas extras, naturalmente
mais onerosas à administração. Tais compensações se
dariam em dias que os cartórios eleitorais
apresentassem menor fluxo de trabalho, bem como nos
dias em que eles não abrem, como as segundas-feiras
que sucedem às eleições
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Ocorre que o TR (evento 0695420) já traz algumas

modificações relacionadas ao TR das Eleições 2018 nesse sentido.
Questionamos se a compensação descrita no item 3.8.5, onde diz que
as horas extras só serão pagas após verificar se excederam o limite
mensal ou proporcional, além de verificação de outros limites; e se o
deslocamento de DSR que está descrito no item 3.8.2 atendem a
estas recomendações.

 
Quanto à equivalência com a contratação de Apoio de

TI citados na recomendação (processo 0008814-33.2019.6.02.8000) é
importante destacar que os Apoios de TI e Técnico de Eleições
tem atribuições e atividades diversas.

 
Enquanto a primeira contratação é para extensão da

própria TI, por meio de supervisão dos NAT, estando a sua
qualificação técnica, experiência, carga horária, jornada de trabalho,
atuação e atividades a serem desenvolvidas mais relacionadas a este
grupo em específico, os Técnicos de Eleição, por sua vez, são
extensão de mão de obra do cartório eleitoral, estando sujeita às
atividades do cartório e acompanhando, dentro do possível, a sua
carga horária e fazendo mais sentido a presença do técnico quando
da necessidade de auxílio às atividades cartorárias nos períodos pré
e pós eleição, quando são organizados um grande volume de
materiais, seja para uso nas seções seja para arquivamento pelo
cartório. É preciso avaliar portanto, durante a execução do contrato,
quais os dias os técnicos poderão ser dispensados pelo cartório
eleitoral de forma a abater saldos de horas extras acumulados em
sobrejornadas e visando assim reduzir o pagamento de horas extras.

 
No caso da Comissão Permanente de Planejamento da

Eleições, em atenção à recomendação, definir os dias a serem usados
em deslocamento de DSR, dias esses caracterizados como de pouco
movimento ou com menor fluxo de trabalho, para serem utilizados na
compensação de horas excedentes a gestão contratual prontamente
efetuará a alteração da programação de execução do contrato,
ressaltando que nessa programação já ficou definido entre os
membros que será solicitado o deslocamento de DSR  dos domingos
das eleições (1º e 2º turno) para as segundas-feiras imediatamente
após, na forma prevista no TR, item 3.8.2, de forma a reduzir
execução de horas extras, cientes também da necessidade de
redução de custos contratuais, e conforme preocupação que se extrai
do parecer pelo texto abaixo.
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Nesse sentido, além da redução do valor contratado,
importa registrar que o entrave na conclusão dos
pagamentos relativos à contratação semelhante
(Eleições 2018) ocorreu em virtude da dificuldade de
aferição dos quantitativos de horas extras prestadas.

 
Importante ressaltar que o zelo e a preocupação quanto

uma menor execução sempre foi preocupação da gestão. Pode-se
inclusive citar o contrato mais recente, de 2018, que previa custos
para horas extras no valor de R$ 216.049,83, para os dois turnos, e
que durante a execução foi pago um valor bem inferior, controlada
pelas Ordens de Serviço. Relativo ao pagamento das horas extras
executadas a empresa apresentou cobrança no valor de R$
158.650,30 (26,57% menor que o valor previsto) e foi apurado pelo
TRE um valor de R$ 147.552,33 (31,70% menor que o previsto), ou
seja, uma diferença de R$ 11.097,97 (5,14% da previsão das horas
suplementares), relembrando, para 2 turnos.

 
Apesar do valor, se convertido em valor/hora, é possível

entender essa diferença. Os valores contratuais das horas extras a
serem pagos à empresa foram de R$ 20,46 e R$25,57, para horas a
60% e 100%, respectivamente. Tem-se então que o valor total
equivale a aproximadamente 540 horas, o que, dividido pelos 208
técnicos, dá uma diferença de 2,5 h extras por técnico, para o mês,
os 2 turnos. Essa diferença, glosada dos pagamentos, ocorreu após
análise dos atestos, onde a interpretação quanto aos valores devidos
para pagamentos de horas extras deveria obedecer os saldo de horas
esperado no período, os limites diários, em seguida o limite do
período da OS, aplicados rigorosamente os intervalos de descanso, e
descontados a carga horária dos sábados de plantão dos cartórios,
reduzindo assim o saldo de horas do período e consequentemente dos
acumulados nas OS. Esta sistemática diferencia da sistemática de
contratos anteriores, motivo pelo qual esta equipe gestora pede que
sejam analisados as cláusulas deste Termo de Referência pela
Comissão no intuito evitar tais divergências de interpretação futuras.

 
Inclusive, no aspecto técnico e de fiscalização, esta

equipe gestora fez constar no TR o formato que a empresa deverá
observar ao enviar os dados relativos às folhas de ponto (protocolo
esse de comunicação não definido em contratações similares
anteriores), por meio dos Anexos II.A e II.B, visto que um dos
maiores problemas, ainda na análise dos valores para os atestos, foi a
dificuldade de aferição dos pontos, com erros de transcrição dos
pontos manuais para planilhas, não utilização de base normatizada e
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pontos preenchidos também sem padronização.
 
Por fim, no que tange ao não destacamento, na planilha

de custos, dos custos com Sistema de Registro Eletrônico de Ponto,
consta no Parecer (grifo nosso):

 
Outrossim, ressaltamos entendimento desta unidade,
abaixo, Parecer nº 762 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(0689308), após questionamento da gestão de Apoio de
TI - Eleições 2020, no sentido de que o custo com o
"sistema de registro eletrônico de ponto" não deve ser
destacado da planilha de preços, sendo suportado pelos
custos indiretos, registrando, contudo, que em sua
proposta de preço, cada empresa pode adotar a
metodologia que lhe parece fazer mais sentido e elas
podem mudar substancialmente de uma para outra

 
Ocorre que no TR, item 3.8.6, há duas possibilidades, ou

a contratada utiliza sistema próprio e cobra por isso, ou o
contratante disponibiliza sistema adaptado e a empresa não poderá
cobrar por isso.

 
Face a essas possibilidades, incluir em custos indiretos

inviabiliza a possibilidade dessa retirada e portanto da economia,
ressaltando que o controle da jornada de trabalho tem sua maior
aplicação na aferição das horas extras executadas.

 
Não é demais lembrar que a estimativa é que a maioria

dos contratados (160 técnicos, o que equivale a 77% do total) terá
seu contrato por 18 dias (evento 0687700 subitem 4 do 1º turno),
sendo a única previsão de execução de horas extras no final de
semana da eleição, natural para o objeto contratual, e que também
está previsto o deslocamento do DSR do final de semana da eleição
para a segunda-feira seguinte, possibilitando a economia de horas
extras e reduzindo para praticamente a metade as horas de um dos
dias (sábado ou domingo).

 
Assim, incluir tal obrigatoriedade em custos indiretos,

esta equipe de gestão entendeu que isso pode não implicar em um
menor custo de contratação, visto a diluição de custos, por uma
contratação tão curta (menos de três semanas para a maioria dos
técnicos), praticamente inexistente, pelo custo imediato da solução e
pelo exposto a seguir.
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A Portaria 1.510/2009 do MTE, disciplina o uso de

Registrador Eletrônico de Ponto (REP). A utilização de tal
equipamento, envolto em uma série de características técnicas,
tornam esse equipamento um pouco oneroso para um curto período
(REP homologados pelo MTE e com leitor biométrico custam em
torno de R$ 1.100,00).

 
Já a Portaria 373/2011 do MTE (evento 0708941) veio a

permitir a utilização de sistemas alternativos de controle de jornada
de trabalho pelas empresas, os Sistemas de Registro Eletrônico de
Ponto (SREP).

 
Como temos 42 prédios onde esses técnicos estarão

alocados, no caso de aquisição de 42 (quarenta e dois) REP o custo
imediato sairia em torno de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e
duzentos reais).

 
No caso de SREP, é possível diversos outros sistemas,

mas sistemas que individualizem trabalhador e definam o perímetro
de registro de ponto, obrigam a utilização de biometria/registro
fotográfico e, no caso de dispositivos móveis, uso de geolocalização.

 
O custo maior não é do sistema, e sim dos equipamentos,

e também foram consideradas algumas nuances da Portaria
373/2011, que diz:

 
Art. 1º (...)
§ 1º O uso da faculdade prevista no caput implica a
presunção de cumprimento integral pelo empregado da
jornada de trabalho contratual, convencionada ou
acordada vigente no estabelecimento

 
Ou seja, ao adotar SREP o empregador/tomador de

serviço estaria anuindo o cumprimento integral da jornada de
trabalho, servindo portando tal sistema para o registro de horas
extras, dessa forma, a situação de banco de horas ficaria
comprometida.

 
Mais a frente, na mesma portaria, temos também outro

ponto que precisa ser levado em consideração, abaixo transcrito:
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Art. 3º (…)
§1o Para fins de fiscalização, os sistemas alternativos
eletrônicos deverão:
I - estar disponíveis no local de trabalho;

 
Essa faculdade, s.m.j., implicaria em, minimamente, fazer

com que a empresa adquirisse equipamentos deixando-os nos locais
de trabalho para uso dos funcionários. Os equipamentos de menor
custo talvez sejam aparelhos celulares, totalmente independentes da
estrutura dos locais de trabalho, sendo que mesmo assim, sem contar
custo de licença de uso, somente esses aparelhos devem custar em
torno de R$750,00 (na configuração adequada) cada unidade, onde
teria um custo inicial, de equipamentos, no valor de R$31.500,00.

 
Isso posto, temos ainda o elemento a ser controlado. É

natural haver horas extras para o cumprimento do contrato, pois
notadamente na semana que antecede a eleição, onde são
trabalhados 7 dias seguidos (segunda a domingo). Posterior à eleição,
ainda existem as atividades de organização de urnas e materiais das
seções, assim, de terça a quinta após a eleição também haverá
trabalho. Como há o planejamento de deslocamento de DSR do
domingo da eleição para a segunda-feira, há a expectativa de redução
de grande parte das horas extras a serem executadas, o que tornaria
ainda menor o elemento a ser controlado. Se na execução anterior, a
diferença apurada (sem contestação da empresa) foi de R$11.000,00
(para os 2 turnos), para a execução dessa eleição (em grande maioria
1 turno) esse valor tende a ser bem menor, ou seja, é possível que o
custo do controle venha a ser maior que o valor do elemento a ser
controlado.

 
Não se trata de preocupação com os custos da empresa,

trata-se de preocupação com os custos contratuais, onde a inclusão
desses custos na proposta pela empresa se reverterá em,
possivelmente, um maior custo contratual.

 
Por esse motivo essa Comissão de Gestão da Contratação

optou para deixar o valor da solução de controle de jornada de
trabalho destacada para, inclusive, ser verificada a evolução de custo
relacionada a contratações anteriores.

 
Essas são portanto as exposições dessa equipe de gestão
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da contratação, que, retorna os autos para deliberação dessa
Comissão acerca dos pontos que precisam ser alterados no Termo de
Referência.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 25/05/2020, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 25/05/2020, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 25/05/2020, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 25/05/2020, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 01/06/2020, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708561 e o código CRC 5C047743.
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Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

ANEXO ___

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor proporcional Quantitativo de funcionários Valor Total

Suporte à Eleições

1 Técnico de Eleição - Preparação das urnas – 1º Turno (1ª Etapa) 08/09/2020 a 01/10/2020 24 R$ 3.335,55 R$ 2.668,44 48 R$ 128.085,17
2 Técnico de Eleição - Preparação das urnas – 1º Turno (2ª Etapa) 02/10/2020 a 08/10/2020 7 R$ 3.335,55 R$ 778,30 23 R$ 17.900,79
3 Técnico de Eleição - Capital – 1º Turno 02/10/2020 a 08/10/2020 7 R$ 3.335,55 R$ 778,30 25 R$ 19.457,38
4 Técnico de Eleição - Interior – 1º Turno 21/09/2020 a 08/10/2020 18 R$ 3.335,55 R$ 2.001,33 160 R$ 320.212,93
5 Contratação e Treinamento R$ 58.868,72
6 Sistema de Registro Eletrônico de Ponto R$ 31.972,00
7 Hora Suplementar – 1º Turno R$ 134.682,14

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$ 711.179,15

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor proporcional Quantitativo de funcionários Valor Total

Suporte à Eleições

1 Técnico de Eleição - Preparação das urnas – 2º Turno 09/10/2020 a 30/10/2020 22 R$ 3.335,55 R$ 2.446,07 23 R$ 56.259,63
2 Técnico de Eleição - Capital – 2º Turno 09/10/2020 a 30/10/2020 22 R$ 3.335,55 R$ 2.446,07 25 R$ 61.151,78
3 Sistema de Registro Eletrônico de Ponto R$ 432,00
4 Hora Suplementar – 2º Turno R$ 47.671,66

VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$ 165.515,07

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 876.694,22
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Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores mensais)

Nº Processo: 0003807-72.2020.6.02.8502
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019
Sindicato da categoria Assistente de Informática

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.480,50
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Assistente de Informática
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 1.480,50 1.480,50
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 1.480,50

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)
A Transporte R$ 71,77
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 425,70
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 497,47

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)
A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 22,21
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 14,81
D INCRA 0,20% R$ 2,96
E Salário-educação 2,50% R$ 37,01
F FGTS 8,00% R$ 118,44
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 44,42
H SEBRAE 0,60% R$ 8,88

TOTAL 16,80% R$ 248,72

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 123,38

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário R$ 20,73
TOTAL R$ 144,10

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 1,10
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,18

B.1 R$ 1,80
TOTAL R$ 3,08

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 67,86
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 5,43
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 38,90

C.1 – FGTS (40%) R$ 31,12
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 7,78

D Aviso-prévio trabalhado R$ 1,44

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,24

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 3,54
F.1 – FGTS (40%) R$ 2,83
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,71

TOTAL R$ 117,41

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 164,50
B Ausência por doença R$ 20,56
C Licença-paternidade R$ 0,31
D Ausências legais R$ 4,11
E Ausência por acidente de trabalho R$ 4,94
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 194,42

G R$ 32,66

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

TOTAL R$ 227,08

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 248,72
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 144,10
4.3 Afastamento maternidade R$ 3,08
4.4 Custo para rescisão R$ 117,41
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 227,08

TOTAL R$ 740,39

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 5,00% R$ 135,92
B Lucro 5,00% R$ 142,71
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 21,68
COFINS 3,00% R$ 100,07
INSS 4,50% R$ 150,10

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 66,71

TOTAL R$ 617,19
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 1.480,50
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 497,47
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 740,39

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 617,19

VALOR TOTAL R$ 3.335,55

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Horas Extras 1º Turno)

Nº Processo: 0003807-72.2020.6.02.8502
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019
Sindicato da categoria Assistente de Informática

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto 1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.480,50
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Assistente de Informática
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)
A Salário-base
B Adicional de periculosidade
C Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados) R$ 13,16 2.480 32.636,80
D Hora Extra a 100% (domingos e feriados) R$ 16,45 2.464 40.532,80

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 73.169,60

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de 
Serviço
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Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 1.097,54
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 731,70
D INCRA 0,20% R$ 146,34
E Salário-educação 2,50% R$ 1.829,24
F FGTS 8,00% R$ 5.853,57
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 2.195,09
H SEBRAE 0,60% R$ 439,02

TOTAL 16,80% R$ 12.292,49

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 6.097,47

B R$ 1.024,37
TOTAL R$ 7.121,84

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 54,20

B R$ 9,11

B.1 R$ 88,78
TOTAL R$ 152,08

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 3.353,61
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 268,29
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 1.922,73

C.1 – FGTS (40%) R$ 1.538,19
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 384,55

D Aviso-prévio trabalhado R$ 71,14

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 11,95

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 174,79
F.1 – FGTS (40%) R$ 139,84
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 34,96

TOTAL R$ 5.802,51

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 8.129,96
B Ausência por doença R$ 1.016,24
C Licença-paternidade R$ 15,24
D Ausências legais R$ 203,25
E Ausência por acidente de trabalho R$ 243,90
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 9.608,59

G R$ 1.614,24
TOTAL R$ 11.222,83

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 12.292,49
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 7.121,84
4.3 Afastamento maternidade R$ 152,08
4.4 Custo para rescisão R$ 5.802,51
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 11.222,83

TOTAL R$ 36.591,76

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo 
terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente
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5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 5,00% R$ 5.488,07
B Lucro 5,00% R$ 5.762,47
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 875,43
COFINS 3,00% R$ 4.040,46
INSS 4,50% R$ 6.060,70

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 2.693,64

TOTAL R$ 24.920,78
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 73.169,60
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 36.591,76

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 24.920,78

VALOR TOTAL R$ 134.682,14

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR 
POR POSTO)
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Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502

ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Horas Extras 2º Turno)

Nº Processo: 0003807-72.2020.6.02.8502
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000192/2019
Sindicato da categoria Assistente de Informática

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto 1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.480,50
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Assistente de Informática
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)
A Salário-base
B Adicional de periculosidade
C Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados) R$ 13,16 768 10.106,88
D Hora Extra a 100% (domingos e feriados) R$ 16,45 960 15.792,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 25.898,88

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de 
Serviço
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Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 388,48
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 258,99
D INCRA 0,20% R$ 51,80
E Salário-educação 2,50% R$ 647,47
F FGTS 8,00% R$ 2.071,91
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 776,97
H SEBRAE 0,60% R$ 155,39

TOTAL 16,80% R$ 4.351,01

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 2.158,24

B R$ 362,58
TOTAL R$ 2.520,82

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 19,18

B R$ 3,22

B.1 R$ 31,42
TOTAL R$ 53,83

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 1.187,03
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 94,96
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 680,57

C.1 – FGTS (40%) R$ 544,45
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 136,11

D Aviso-prévio trabalhado R$ 25,18

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 4,23

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 61,87
F.1 – FGTS (40%) R$ 49,50
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 12,37

TOTAL R$ 2.053,84

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 2.877,65
B Ausência por doença R$ 359,71
C Licença-paternidade R$ 5,40
D Ausências legais R$ 71,94
E Ausência por acidente de trabalho R$ 86,33
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 3.401,03

G R$ 571,37
TOTAL R$ 3.972,40

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 4.351,01
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 2.520,82
4.3 Afastamento maternidade R$ 53,83
4.4 Custo para rescisão R$ 2.053,84
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 3.972,40

TOTAL R$ 12.951,91

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo 
terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente
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5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 5,00% R$ 1.942,54
B Lucro 5,00% R$ 2.039,67
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 309,87
COFINS 3,00% R$ 1.430,15
INSS 4,50% R$ 2.145,22

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 953,43

TOTAL R$ 8.820,88
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 25.898,88
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 12.951,91

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 8.820,88

VALOR TOTAL R$ 47.671,66

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR 
POR POSTO)
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Anexo ____

PLANILHA DE TREINAMENTO E CUSTOS CONTRATUAIS

Treinamento - Técnico de Urna

Descrição Valor total
1. Gestão do treinamento R$ 10.000,00
2. Ambientes do treinamento R$ 11.064,39
3. Transporte intermunicipal R$ 7.200,00
4. Refeição R$ 3.440,00
5. Material por aluno e por posto de trabalho R$ 9.184,00
6. Sistema de Registro Eletrônico de Ponto R$ 31.972,00
7. Custos Contratuais (considerando 5% de substituição) R$ 8.760,00
Total R$ 81.620,39
Incidência Tributária (10,15%) R$ 9.220,33
Preço total R$ 90.840,72

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Custos com organização para treinamento da equipe conforme atividades estabelecidas no edital 1 10.000,00 R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Dias Unitário Total
Auditório 80 Pessoas 1 3 937,28 R$ 2.811,84
Sala de Treinamentos 20 Pessoas 4 3 550,49 R$ 6.605,88
Mesas computadores 0 0 70,00 R$ 0,00
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 0 0 70,00 R$ 0,00
Carteiras e Cadeiras 0 0 60,00 R$ 0,00
Sistema de Som Ambiente 0 0 350,00 R$ 0,00
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 0 0 100,00 R$ 0,00
Flip-Charts e Canetas 0 0 80,00 R$ 0,00
Projetor Multimídia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 3 548,89 R$ 1.646,67
Total R$ 11.064,39

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Conforme valor médio de transporte obtido através da tabela da ARSAL 160 45,00 R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00

4. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Alimentação para os treinandos, conforme valor constante na convenção 160 21,50 R$ 3.440,00
Total R$ 3.440,00

5. Material por aluno e por posto de trabalho
Descrição Qtde. Unitário Total

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 208 8,00 R$ 1.664,00
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Água, Café e Copos Descartáveis 3 80,00 R$ 240,00
Garrafa Água 0 0,00 R$ 0,00
Manuais 208 10,00 R$ 2.080,00
Ferramentas 208 25,00 R$ 5.200,00
Total R$ 9.184,00

6. Sistema de Registro Eletrônico de Ponto
Descrição Qtde. Unitário Total

Sistema de Gerenciamento 1 0,00 0,00
Equipamentos para registro 43 700,00 30.100,00
Licença por Técnico 208 9,00 1.872,00

31.972,00

7. Custos Contratuais (considerando 5% de substituição)
Descrição Qtde. Unitário Total

Exame admissional 219 30,00 R$ 6.570,00
Crachá 219 10,00 R$ 2.190,00
Total R$ 8.760,00
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1

Art. 4º Durante o período a que se refere a presente per-
missão de uso, fica a Permissionária obrigada a fixar na área pleiteada
e em local visível ao público, 01 (uma) placa, confeccionada segundo
o Manual de Placas da SPU, com os seguintes dizeres: "ÁREA DA
UNIÃO, PERMISSÃO DE USO AUTORIZADA PELA SUPERIN-
TENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NA BAHIA-
SPU/BA".

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANA LÚCIA VILAS BOAS

SUPERINTENDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA No- 4, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2011

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe
confere a Portaria SPU No- 06, de 31 de janeiro de 2001, da Secretária
do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento Orçamento e
Gestão, de acordo com o art. 22 da Lei No- 9.636, de 15 de maio de
1998, regulamentada pelo Decreto No- 3.725, de 10 de janeiro de
2001, resolve:

Art. 1º Permitir o uso, a título precário e oneroso, a PRE-
MIUM COMUNICAÇÃO E MARKETING S/A, CNPJ
05.841.174/0001-09, para a instalação de PALCO, CONTEINEIR e
TOBOGÃ, com área total de 243,41m², para a realização do evento
"ARENA VERÃO COCA COLA, ABRA UM VERÃO INESQUE-
CIVEL", estando localizada na Av. Dante Micheline, em frente ao
Hotel Confort, Praia de Camburi, Vitória/ES, a ser realizado no pe-
ríodo de 12 à 20/02/2011 no horário de 10: 00 às 22:00 horas,
conforme consta no Processo 04947.000209/2011-13.

Art. 2º Serão cobrados da Permissionária, a titulo de res-
sarcimento, os custos administrativos da União, relacionados direta e
indiretamente com o evento, nos termos do disposto a Portaria n.º 06
de 31 de Janeiro de 2001 - Artigo 5º e no parágrafo 6º, do artigo 14,
do Decreto n.º 3.725, de 10/01/2001.

Art. 3° Durante o período a que se refere a presente per-
missão de uso, fica a Permissionária obrigada a fixar na área em que
se realizará o evento, no mínimo, uma (01) placa em lugar visível,
com a seguinte informação "área de propriedade da União- uso co-
mum do povo, PERMISSÃO DE USO AUTORIZADA PELA SE-
CRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - Vitória - ES".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAGNO PIRES DA SILVA

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO

PORTARIA No- 2, DE 7 DE JANEIRO DE 2011

A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NA BAHIA, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Por-
taria n° 06, de 31 de janeiro de 2001, da Secretaria do Patrimônio da
União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e, de
acordo com o artigo 22, da Lei n.º 9.636, de 15 de maio de 1998, e
artigo 14 e seus parágrafos, do Decreto n.º 3.725, de 10 de janeiro de
2001, resolve:

Art. 1° Permitir o uso, a título oneroso e precário, à FE-
DERAÇÃO BAIANA DE ESPORTES RADICAIS E AVENTURA,
inscrita no CNPJ sob o n° 10.662.348/0001-06, de área de uso co-
mum do povo, medindo 624,70m², situada na Praia do Jardim de
Alah, no Município de Salvador/Bahia, nos dias 9, 16, 23 e 30 de
janeiro de 2011, destinada à realização do evento denominado IN-
DOOR GAMES 2011 (VERÃO COCA-COLA SALVADOR), de
acordo com os elementos constantes do Processo n°
0 4 9 4 1 . 0 0 7 0 4 8 / 2 0 11 - 5 0 .

Art. 2° O valor devido à União em decorrência da presente
permissão de uso é de R$ 498,57(quatrocentos e noventa e oito reais
e cinqüenta e sete centavos).

Art. 3° Serão cobrados da Permissionária, a título de res-
sarcimento, os custos administrativos da União, relacionados direta ou
indiretamente com o evento, nos termos do disposto no parágrafo 6º,
do artigo 14, do Decreto n.º 3.725, de 10/01/2001.

Art. 4º Durante o período a que se refere a presente per-
missão de uso, fica a Permissionária obrigada a afixar na área em que
se realizará o evento e em local visível ao público, 01 (uma) placa,
confeccionada segundo o Manual de Placas da SPU, com os seguintes
dizeres: "ÁREA DE USO COMUM DO POVO, COM PERMISSÃO
DE USO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO
DA UNIÃO - SPU", indicando ao final: "SALVADOR - BAHIA".

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANA LÚCIA VILAS BOAS

Art.1º Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos
de controle da jornada de trabalho, desde que autorizados por Con-
venção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

§ 1º O uso da faculdade prevista no caput implica a pre-
sunção de cumprimento integral pelo empregado da jornada de tra-
balho contratual, convencionada ou acordada vigente no estabele-
cimento.

§ 2º Deverá ser disponibilizada ao empregado, até o mo-
mento do pagamento da remuneração referente ao período em que
está sendo aferida a freqüência, a informação sobre qualquer ocor-
rência que ocasione alteração de sua remuneração em virtude da
adoção de sistema alternativo.

Art. 2° Os empregadores poderão adotar sistemas alterna-
tivos eletrônicos de controle de jornada de trabalho, mediante au-
torização em Acordo Coletivo de Trabalho.

Art. 3o Os sistemas alternativos eletrônicos não devem ad-
mitir:

I - restrições à marcação do ponto;
II - marcação automática do ponto;
III - exigência de autorização prévia para marcação de so-

brejornada; e
IV - a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo

empregado.
§1o Para fins de fiscalização, os sistemas alternativos ele-

trônicos deverão:
I - estar disponíveis no local de trabalho;
II - permitir a identificação de empregador e empregado; e
III - possibilitar, através da central de dados, a extração

eletrônica e impressa do registro fiel das marcações realizadas pelo
empregado.

Art. 3º Fica constituído Grupo de Trabalho com a finalidade
de elaborar estudos com vistas à revisão e ao aperfeiçoamento do
Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP.

Art. 4º Em virtude do disposto nesta Portaria, o início da
utilização obrigatória do Registrador Eletrônico de Ponto - REP, pre-
visto no art. 31 da Portaria nº 1510, de 21 de agosto de 2009, será no
dia 1º de setembro de 2011.

Art. 5º Revoga-se a portaria nº 1.120, de 08 de novembro de
1995.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CARLOS ROBERTO LUPI

gilância do Plano da CNTC, atualmente com abrangência intermu-
nicipal e base territorial nos municípios de Angra dos Reis, Aperibé,
Araruama, Areal, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Barra do
Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Cabo Frio, Cachoei-
ras de Macacu, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Ca-
simiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Ma-
cabu, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Gua-
pimirim, Iguaba Grande, Itaguaí, Itatiaia, Japeri, Macaé, Macuco,
Magé, Mangaratiba, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Nilópolis,
Nova Friburgo, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes,
Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Queimados, Quissamã,
Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio de Janeiro,
Santa Maria Madalena, São Francisco de Itabapoana, São João de
Meriti, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro
da Aldeia, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Saquarema, Seropédica,
Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes,
Três Rios, Valença, Varre-Sai, Vassouras e Volta Redonda, todos do
Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento à decisão judicial pro-
ferida pelo douto juízo da 12ª Vara Cível da Comarca do Rio de
Janeiro nos autos do processo nº. 0147189-77.2000.8.19.0001.

Concessão.
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego-

Substituto, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na
Portaria 186, publicada no DOU em 14 de abril de 2008 e NOTA
SRT/MTE nº 50/2011/AIJ/SRT/MTE, resolve CONCEDER o registro
sindical definitivo ao Sindicato dos Empregados no Comércio Va-
rejista de Shopping Center de Londrina - PR, processo nº.
24000.008263/92-07, CNPJ nº. 95.561.775/0001-42, para representar
a categoria dos empregados no comércio varejista de shopping center,
com abrangência municipal e base territorial no município de Lon-
drina, no Estado do Paraná, em cumprimento à decisão proferida pelo
douto juízo da 5ª Vara do Trabalho de Brasília/DF nos autos do
Mandado de Segurança nº. 00031-2008-005-10-00-3

Suspensão.
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego-

Substituto, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na
Portaria 186, publicada no DOU em 14 de abril de 2008 e NOTA
SRT/MTE nº 42/2011/AIJ/SRT/MTE, resolve suspender o registro
sindical nº. 46000.005632/2006-64, de interesse do Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários, de Passageiros Urbanos e
Fretamento do Município de Fortaleza - CE - SINTROFOR, CNPJ nº.
07.849.252/0001-39, em cumprimento à decisão proferida pelo Egré-
gio Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região nos autos da Ação
Rescisória nº. 0448600-55.2009.5.07.0000.

Restabelecimento.
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego-

Substituto, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na
Portaria 186, publicada no DOU em 14 de abril de 2008 e NOTA
SRT/MTE nº 44/2011/AIJ/SRT/MTE, resolve restabelecer o registro
sindical nº. 46213.007855/2009-11, de interesse do Sindicato dos
Transportadores Autônomos de Cargas do Estado de Pernambuco -
SINTRACAPE, CNPJ sob o nº. 10.737.735/0001-56, para representar
a categoria econômica dos transportadores autônomos de cargas, com
abrangência intermunicipal e base territorial nos municípios de Abreu
e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Igarassu, Ipo-
juca, Itamaracá, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Olinda, Paulista e
Recife, todos do Estado de Pernambuco, em cumprimento à decisão
judicial proferida pelo douto juízo da 3ª Vara do Trabalho de Bra-
sília/DF nos autos do Mandado de Segurança nº. 0000669-
94.2010.5.10.0003, bem como ao acordo homologado pelo douto
juízo da 5ª Vara do Trabalho de Recife/PE nos autos da Ação De-
claratória nº. 0000157-19.2010.5.06.0005

ALEX SANDRO GONÇALVES PEREIRA
Substituto

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE
Em 23 de fevereiro de 2011

Concessão de Alteração Estatutária.
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, no

uso de suas atribuições legais, com fundamento na Portaria 186,
publicada em 14 de abril de 2008, na Nota Técnica Nº.
78/2011/DIAN/CGRS/SRT/MTE, resolve ARQUIVAR a impugnação
n°. 46000.021036/2008-93, nos termos do art. 10, inciso X da Por-
taria 186/2008; e CONCEDER o registro de alteração estatutária ao
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e
Edificações, Construção Pesada, Mobiliário, Estradas, Pavimentação e
Terraplanagem do Alto Paraopeba - MG, n°. 46000.006470/2006-81,
CNPJ 25.455.544/0001-79, para representar a categoria profissional
dos trabalhadores nas indústrias da construção civil, edificações, ci-
mento, cal, gesso, ladrilho elétrico e hidráulico, cerâmica, mármore,
granito, olaria, produtos e artefatos de cimento e montagens indus-
triais na base territorial de Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Con-
gonhas, Belo Vale, Brás Pires, Capela Nova, Caranaíba, Casa Grande,
Catas Altas da Noruega, Cipotânea, Cristiano Otoni, Desterro de
Entre Rios, Entre Rios de Minas, Itaverava, Jeceaba, Lamim, Pre-
sidente Bernardes, Piranga, Queluzito, Rio Espera, Santana dos Mon-
tes, São Brás do Suassí, Senador Firmino e Senhora de Oliveira, no
estado de Minas Gerais, e ainda, a categoria profissional dos tra-
balhadores nas indústrias do mobiliário somente nas cidades de Con-
selheiro Lafaiete, Ouro Branco e Congonhas, estado de Minas Ge-
rais.

Registro Sindical.
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, no

uso de suas atribuições legais e com fundamento na Portaria 186,
publicada em 14 de abril de 2008, e na Nota Técnica RES Nº.
21/2011/DICNES/CGRS/SRT/MTE, resolve conceder o registro ao
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Administração Di-
reta e Indireta e do Poder Legislativo de Mirabela - MG- SINSPMIR,
n°. 46246.000218/2010-62, CNPJ 25.219.403/0001-57, para repre-
sentar a categoria profissional dos Servidores Públicos Municipais,
com abrangência municipal e base territorial no município de Mi-
rabela - MG. Para fins de anotação no Cadastro Nacional de En-
tidades Sindicais - CNES, resolve excluir a categoria profissional dos
servidores públicos municipais de Mirabela - MG, da representação
do UNSP-SINDICATO NACIONAL - Sindicato Nacional dos Ser-
vidores Públicos Civil do Brasil, n°. 24000.004348/89-11, CNPJ
33.721.911/0001-67, e do Sindicato dos Servidores Públicos do Es-
tado de Minas Gerais - MG, n.º 24260.003438/90-86, CNPJ
17.441.270/0001-30, conforme determina o art. 25 da portaria
186/2008.

MARCELO PANELLA
Em 24 de fevereiro de 2011

Exclusão.
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego-

Substituto, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na
Portaria 186, publicada no DOU em 14 de abril de 2008 e NOTA
SRT/MTE nº 48/2011/AIJ/SRT/MTE, resolve excluir o município do
Rio de Janeiro da base territorial do SINDVERJ - Sindicato dos
Vigilantes do Estado do Rio de Janeiro, Carta Sindical L104 P030
A1986, CNPJ sob o nº. 29.414.208/0001-39, representante da ca-
tegoria profissional dos empregados de empresas de segurança e vi-

Ministério do Trabalho e Emprego
.

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO
DE AMPARO AO TRABALHADOR

RESOLUÇÃO No- 660, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011

Institui a Linha de Crédito Especial FAT
INFRAESTRUTURA - RECONSTRU-
ÇÃO DE BEM PÚBLICO.

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
XVII do artigo 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
resolve:

Art. 1º Instituir a Linha de Crédito Especial FAT INFRAES-
TRUTURA - RECONSTRUÇÃO DE BEM PÚBLICO, com o ob-
jetivo de financiar projetos de recuperação de obras públicas de mu-
nicípios afetados por calamidades naturais, reconhecidas pelo Go-
verno Federal, para estimular o investimento e o emprego nos setores
de atividades econômicas dos municípios.

Art. 2º Para a Linha de Crédito Especial FAT INFRAES-
TRUTURA - RECONSTRUÇÃO DE BEM PÚBLICO fica auto-
rizada a alocação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador -
FAT, excedentes da reserva mínima de liquidez, em depósitos es-

peciais remunerados, nas instituições financeiras oficiais federais,
conforme estabelecido no art. 1º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de
1990, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.352, de 28 de
dezembro de 1991.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 373, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011

Dispõe sobre a possibilidade de adoção pe-
los empregadores de sistemas alternativos
de controle de jornada de trabalho.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPRE-
GO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 74, §2º, e 913 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943; resolve:
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Subject: Arquivo com planilhas - Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502 - Corrigida
From: Leonardo Pereira <leonardopereira@tre-al.jus.br>
Date: 21/05/2020 16:20
To: acage@tre-al.jus.br, lisianacintra@gmail.com
CC: lucasgomes@tre-al.jus.br, sergiolima@tre-al.jus.br

Prezadas,

Encaminho novo arquivo com as planilhas após iden ficado erro de referência das células das
planilhas de Horas-extra, Turno 1 e Turno 2 (as células F40 de ambas planilhas, com o quan ta vo
global de HE por turno, estavam referenciados para as célula I18 e I19, quando deveriam estar
referenciando as células I24 e I25, respec vamente).

Foi evidenciado também preocupação a respeito dos valores es mados constantes na proposta, se
eles seriam "imutáveis", vez que os custos es mados ali postos necessitam de validação de outras
unidades competentes, a exemplo de redução de custos referente a alíquotas e pesquisa de
preços, principalmente na planilha "Custos Contratuais".

Os dados de verificação do novo arquivo, anexo, são:

Arquivo: Planilha - Custos.ods
Data: 21/05/2020 15:57:48
Tamanho: 49.579 Bytes
Hash SHA-256: 6ee060113e927cdadf0c778f4eaf80517cfff843130c2478bd631124e356dcf1

Respeitosamente,
--
Leonardo Pereira
leonardopereira@tre-al.jus.br
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
(82)2122-7738

Ajude nosso planeta a ficar mais verde. Adote uma árvore.

Attachments:

Planilha - Custos.ods 48,4 KB

Arquivo com planilhas - Processo SEI 0003807-72.2020.6.02.8502 ... imap://mail.tre-al.jus.br:993/fetch>UID>/Sent>6828?header=print

1 of 1 21/05/2020 16:21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista que, comumente, as manifestações

nos processos que são encaminhados à CPPE não são feitas de forma
célere, entendo prudente o encaminhamento de forma direta aos
servidores interessados ou mesmo que seja designada reunião virtual
da CPPE para manifestação, sempre que necessário.

No presente caso, a gestão contratual retorna os autos
para deliberação dessa Comissão acerca dos pontos que precisam ser
alterados no Termo de Referência, conforme manifestação constante
do evento 0708561.

Assim, sugiro que seja designado dia e hora da
conveniência de Vossa Senhoria para realização de reunião, na
modalidade virtual, com os membros da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 29/05/2020, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 29/05/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0712982 e o código CRC D392ADB6.

0003807-72.2020.6.02.8502 0712982v1
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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 junho de 2020.
Em atenção ao Despacho AGE 0712982, determino para o

dia 03 de junho de 2020, às 15h, a realização de reunião com a
Comissão Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE.

Referido evento será realizado no modo virtual, pelo
aplicativo "CISCO".

À Assessoria de Gestão Estratégica, para as necessárias
comunicações.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/06/2020, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713694 e o código CRC F0392DD9.

0003807-72.2020.6.02.8502 0713694v1
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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 junho de 2020.
Senhor Diretor- Geral.
Em reunião realizada no dia 03 de junho do corrente ano cuja ata

encontra-se em processo de elaboração e/ou colheita de assinaturas, restou
decidido que:

Após os debates, restou deliberado pela comissão
que:
1- será analisada a viabilidade de utilização do
sistema de controle de ponto eletrônico do TRE/AL.
Caso não seja possível, será realizado um controle
manual em papel que possua o timbre do Tribunal,
cujo formulário será desenvolvido de acordo com as
diretrizes traçadas pelo Tribunal;
2- os gestores dos contratos deverão ponderar a
possibilidade de existência de 2 (dois) dias de
votação nas eleições de 2020 e respectivos 2 (dois)
turnos;
3- será analisada a necessidade de retificação do
plano de contratações do Tribunal.

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria
para que, caso repute necessário, sejam dados os direcionamentos
imprescindíveis ao seu cumprimento.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 04/06/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 04/06/2020, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715967 e o código CRC 0306B9BE.

0003807-72.2020.6.02.8502 0715967v1
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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 junho de 2020.
 
Encaminhem-se os autos à Gestão Contratual e à

Secretaria de Administração com as deliberações
decorrentes da reunião da Comissão Permanente de
Planejamento das Eleições, ocorrida em 03/06/2020,
constantes no  Despacho AGE 0715967, para as providências
e direcionamentos necessários, no âmbito de suas respectivas
competências.

Entementes, pontuo que as folhas de ponto devem
ser parametrizadas pelo tribunal, mas o timbre deve ser da
empresa no sentido de evitar qualquer alegação de desvio na
terceirização por subordinação direta.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/06/2020, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716497 e o código CRC 6FD72A93.

0003807-72.2020.6.02.8502 0716497v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2020.
Em atenção ao Despacho GDG 0716497, e

considerando as deliberações da antedita reunião da CPPE,
solicito aos gestores designados que considerem, para efeito
de composição do preço da contratação, os custos com o
fornecimento, por parte da contratada, dos equipamentos de
proteção individual indicados na Resolução CNJ nº 322/2020,
art. 5º, I.

Nesse propósito, remeto os autos, em paralelo, à
SEIC, para informar as estimativas de preços para aquisição
dos itens álcool gel, luvas e máscaras, levantadas em outros
autos, no sentido de colaborar com os trabalhos dos gestores.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/06/2020, às 19:56, 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
0720134 e o código CRC CD233C6C.

0003807-72.2020.6.02.8502 0720134v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Álcool Gel 70o R$ 5,85

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,77

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual, e insumos hospitalares,
visando atender às necessidades da seção de saúde do 8º Batalhão de
Engenharia de Construção, Batalhão Rondon (8º BEC) na atuação de combate à
pandemia causada pelo SARS-COV-2 (COVID-19), conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital em em seus
respectivos anexos..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 05/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202020 / UASG:160171

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.724.729/0001-61
* VENCEDOR *

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP R$ 5,77

Marca: ITAJA                                            
Fabricante:  ITAJA                                            
Modelo :  ITAJA 
Descrição:  ÁLCOOL GEL APLICAÇÃO ANTISSEPSIA DAS MÃOS - solução para higiene das mãos, em gel, composto por álcool etílico 70% (70ºgl); hipoalergênic
o, sem fragrância, selo do INMETRO e com registro na anvisa, frasco com 500ml.                                    

Relatór io gerado no dia 16/06/2020 10:59:01  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0003807-72.2020.6.02.8502 - Apoio de TI Insumos

Pesquisa realizada entre 16/06/2020 10:52:13 e 16/06/2020 10:58:38

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

1) Álcool Gel 70o 3 1 Unidade 5,85 R$ 5,85

2) Luvas Não cirurgicas 3 1 Caixa 27,40 R$ 27,40

3) Máscaras Descartáveis 2 1 Caixa 109,25 R$ 109,25

Valor Global: R$ 142,50

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70°gl), apresentação gel 500ml

1 / 5 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goiânia RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435 (62) 3251-0351 maxlab@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,90

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares para uso nas Unidades de Saúde do
Município de Capanema PR, Processado pelo Sistema Registro de Preços.

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 04/06/2020 08:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:362020 / UASG:987487

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Frasco 1.000,00 ML

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.014.370/0001-67
* VENCEDOR *

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 6,90

Marca: CICLOFARMA                                            
Fabricante:  CICLOFARMA                                            
Modelo :  FRASCO 
Descrição:  ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARECHAL DEODORO, 177 JORGE (46) 3225-5767 licitacao@abcdistribuidora.far.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,89

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso 
prefeitura municipal de água boa - pmab/mt

Objeto: Futura e Eventual Aquisição de Álcool em gel 70% e Álcool líquido 70%, para fins
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, de acordo com o Termo
de Referência, especificações deste Edital e seus anexos..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 04/06/2020 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122020 / UASG:926619

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.502

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.595.488/0001-05
* VENCEDOR *

MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$ 4,89

Marca: CICLO FARMA                                            
Fabricante:  CICLO FARMA                                            
Modelo :  CICLO FARMA 
Descrição:  ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS, FRASCO COM 500 ML, EM FORMA DE GEL BACTERICIDA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE ANACHE, 67 RODRIGO (67) 3253-0999 diagnolablicita@hotmail.com
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Item 2: Luvas Não cirurgicas R$ 27,40

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA

Objeto: Aquisição de EPI's, insumos e Testes Rápidos no enfrentamento do COVD-19 a
fim de atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena de
Altamira-PA..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:257042

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.035.133/0001-04
* VENCEDOR *

ALMEIDA & ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$ 35,00

Marca: MEDIX                                            
Fabricante:  MEDIX                                            
Modelo :  CX 
Descrição:  Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, caracterís&#1048991;cas adicionais: lubrifica
da com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, &#1048991;po: ambidestra, &#1048991;po uso: descartável, modelo: formato anatômico, fi
nalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Altamira R A, 755 MICHEL (93) 3515-2788 nmasteratm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,40

Órgão: PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Objeto: Aquisição de Insumos para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA
COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA,
TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:20122020 / UASG:982869

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.523.598/0001-07
* VENCEDOR *

BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 22,40

Marca: LEMGRUBER                                            
Fabricante:  LEMGRUBER                                            
Modelo :  LEMGRUBER 
Descrição:  Luva de procedimentos M (caixa com 100unid): Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, taman
ho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo
: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Caixa 100,00 UN                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LAURINDO COELHO, 238 FILIPE (81) 3128-0042 fsbarros@bbmedica.com.br

Quantidade Descrição Observação

1 Caixa Luvas descartáveis não cirurgicas

3 / 5 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0720215)         SEI 0003807-72.2020.6.02.8502 / pg. 104

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=257042&uasg=257042&numprp=62020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=982869&uasg=982869&numprp=20122020&Seq=1


Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,80

Órgão: PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Objeto: Aquisição de Insumos para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:20122020 / UASG:982869

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.523.598/0001-07
* VENCEDOR *

BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 24,80

Marca: LEMGRUBER                                            
Fabricante:  LEMGRUBER                                            
Modelo :  LEMGRUBER 
Descrição:  Luva de procedimentos G (caixa com 100unid): Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, taman
ho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, model
o: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Caixa 100,00 UN                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LAURINDO COELHO, 238 FILIPE (81) 3128-0042 fsbarros@bbmedica.com.br

Item 3: Máscaras Descartáveis R$ 109,25

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 110,00

Órgão: MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA/RO

Objeto: Aquisição de Material Hospitalar e Material Diverso para o enfrentamento do
COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde

Descrição: Máscara cirúrgica  descartável tripla com elástico branca com 
clipe de metal fixador narina.  -  cx c/50un. - Máscara cirúrgica 
descartável tripla com elástico branca com  clipe de metal fixador narina.  -  cx
c/50un.

Data: 22/05/2020 09:31

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : NÃO

Identif icação: 12133

Lote/Item: 25/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 150

Unidade: caixa

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.511.964/0001-65
* VENCEDOR *

MEDICAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA R$ 110,00

Marca: PROTDESCK                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  TRIPLA 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R SANTA CATARINA, 148 (69) 9375-0095 projetec_ltda@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 108,50

Quantidade Descrição Observação

1 Caixa Máscaras Descartáveis
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Órgão: MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO/MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado a futura, eventual e parcelada, aquisição de
materiais de saúde, visando a prevenção e enfrentamento da pandemia do
covid-19/ repasse da união.

Descrição: MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO -
ATOXICA - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO -
ATOXICA, HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, NAO
INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX, USO UNICO. CAIXA
COM 50 UNIDADES

Data: 14/05/2020 09:01

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : SIM

Identif icação: 11868

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 700

Unidade: CX

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.444.108/0001-95
* VENCEDOR *

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 108,50

Marca: CAPPELA                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  MÁSCARA CIRÚGICA TRIPLA 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV SANTA BEATRIZ DA SILVA, 1791 (34) 3313-0053/ (34) 9993-0212 diretoria@vidashopping.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho GSAD

evento 0720134, considerando valores unitários para o Álcool
em gel com 500ml bem como caixa com 100 unidades para as
Luvas e caixa com 50 unidades para as Máscaras, conforme
se confirma no relatório de compras públicas evento 0720215,
a saber:

 
Esclarecemos ainda termos feito uma nova

pesquisa, pois como já fora informado em autos anteriores, os
materiais de proteção individual, diante a pandemia, anda
sofrendo variação constante.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/06/2020, às 11:08, 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
0720217 e o código CRC 43437630.

0003807-72.2020.6.02.8502 0720217v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Sigam os autos às unidades de lotação dos

gestores, na forma do Despacho GSAD 0720134.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/06/2020, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720253 e o código CRC 8CBC86CE.

0003807-72.2020.6.02.8502 0720253v1
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