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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
Seção de Gestão de Contratos

TERMO DE REFERÊNCIA

1 –OBJETO

Contratação  de  empresa  prestadora  de  Serviço

Telefônico  Fixo  Comutado  (STFC),  na  modalidade  local

(fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação entre a

Central  Telefônica  da  contratada  e  a  Central  PABX  do

contratante, através de sistema digital de 2 Mbps com um

feixe de 30 (trinta) canais, e a disponibilização de recursos

de telefonia com serviço de Discagem Direta a Ramal (DDR),

com 03 (três) cinquentenas, permitindo, assim, o recebimento

de chamadas externas sem a intervenção de telefonista.

2 – ESPECIFICAÇÕES DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CONTRATANTE

Central Telefônica Digital marca Unify, modelo Openscape X, com

capacidade  final  de  192  portas  com  a  seguinte  configuração

inicial: 94 (noventa e quatro) ramais analógicos; 30 (trinta)

ramais para conexão com aparelhos telefônicos KS; 08 (oito)

troncos analógicos; 01 (um) link digital PCM – 2Mbps com 30 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
Seção de Gestão de Contratos

(trinta) canais; sistema de energia de emergência com no mínimo

03 (três) horas de autonomia, com facilidade para DDR (Discagem

Direta a Ramal) – (E1 Digital com 30 canais e 03 cinquentenas -

150  ramais);  onde  permite  a  ramais  da  referida  central,

interligada ao serviço telefônico, receber chamadas externas,

sem intervenção de telefonista. 

3 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços, objeto do presente projeto,

será realizada no Edifício sede deste Tribunal, situado à Rua

Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió, Estado de Alagoas.

Os  serviços  se  constituirão,  entre  outros  que  se

façam necessários ao bom e regular funcionamento do referido

equipamento, das seguintes características:

3.1 – Das Definições

3.1.1 – Conexão – é o serviço que permite a interligação de

clientes à rede de telefonia comutada da contratada, por meio

de  enlaces  de  02  Mbps,  que  permitem  até  30  conversações

simultâneas  por  meio  de  um  único  enlace.  Reduz  o  espaço

necessário no ambiente do cliente para a interligação das

linhas telefônicas.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
Seção de Gestão de Contratos

3.1.2 – DDR (Discagem Direta a Ramal) – integra o PABX do

contratante à rede pública digital da contratada, permitindo

que os ramais recebam chamadas externas sem intervenção de

telefonista.

3.2 – Do estudo da viabilidade técnica

3.2.1 –  A  licitante  obrigar-se-á  a  realizar  estudos  de

viabilidade técnica de atendimento para instalação da conexão

e a utilização dos serviços DDR (Discagem Direta a Ramal).

3.2.2 – A contratada se reserva ao direito de decidir quais

os  meios  e  recursos  técnicos  que  serão  empregados  na

transmissão dos sinais entre a respectiva Central Pública da

contratada e o equipamento do contratante, desde que tais

meios ou recursos não afetem os parâmetros de qualidade de

prestação dos serviços, objeto deste contrato.

3.2.3 –  Realizados  os  estudos  a  que  se  refere  o  subitem

anterior, a contratada obrigar-se-á a realizar a interligação

entre  a  Central  Telefônica  do  contratante  e  a  Central

Telefônica  da  contratada,  localizada  na  cidade  de  Maceió,

através de fibra ou outro meio de acesso digital, escolhido

pela contratada, que garanta a qualidade do meio físico entre

os pontos de interesse.

3.2.4

3
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COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
Seção de Gestão de Contratos

3.3 - Das instalações

3.3.1 – Para a execução dos serviços objeto do presente termo

de referência a contratada obrigar-se-á a instalar 3 (três)

módulos DDR (com 50 ramais por módulo) e 1 (uma) conexão

digital de 30 feixes.

3.3.2 –  Os  serviços  concernentes  aos  estudos  técnicos,

interligação e a instalação deverão ser executados durante o

horário de expediente do contratante, e concluídos no prazo

máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado a partir da

assinatura do contrato, devendo os serviços estar disponíveis

no dia imediato ao prazo retro referido.

3.4 – Das características dos serviços

Os serviços deverão contemplar:

3.4.1 – A identificação do número chamador;

3.4.2 – O número chave do PABX será disponibilizado para

atendimento das chamadas que não forem dirigidas a ramais;

3.4.3 – A contratada dará suporte técnico, através de equipe

técnica especializada, 24 horas e 7 dias por semana;

4
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
Seção de Gestão de Contratos

3.4.4 – O término da prestação do serviço objeto deste termo

de  referência  implica  a  liberação  da  faixa  de  numeração

utilizada  para  os  ramais,  não  havendo  garantia  de

reutilização dos números pelo contratante;

3.4.5 – A disponibilização para atender inicialmente a 150

ramais podendo ser ampliada até 200 ramais;

3.4.6 – A empresa contratada deverá apresentar mensalmente,

para pagamento, a conta telefônica da linha que integra a

conexão;

3.4.7 – A conta telefônica deverá ter valor fiscal e, para a

linha  telefônica  da  conexão  (30  –  trinta),  deverão  ser

apresentadas faturas diferentes ou outro meio que identifique

ligações locais, taxas e interurbanas, com a finalidade de

facilitar  o  controle  dos  serviços  pelo  Tribunal  Regional

Eleitoral de Alagoas (faturas por ramal).

4 – DA MANUTENÇÃO

4.1 –  A  contratada,  por  motivos  técnicos,  justificados

perante  a  Administração  do  Contratante,  e  mediante

comunicação  prévia  escrita  com  10  (dez)  dias  mínimos  de

antecedência, poderá, sem ônus para o contratante, promover

modificações nos meios de transmissão e nos equipamentos de

5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
Seção de Gestão de Contratos

sua propriedade, desde que não haja interrupção dos serviços

por mais de 06 (seis)horas;

4.2 –  A  contratada  obrigar-se-á  a  realizar  manutenção

preventiva dos equipamentos e meios utilizados no provimento

dos acessos objeto deste termo de referência, devendo, no

caso  de  haver  interferência  no  desempenho  dos  serviços,

informar ao contratante com antecedência mínima de 03 (três)

dias;

4.3 –  A  contratada  obrigar-se-á  a  realizar  consertos  nos

serviços de conexão e do DDR, desde que as falhas não tenham

sido ocasionadas pelo contratante, devendo a recuperação dos

serviços ser concluída no prazo máximo de 06 (seis)horas;

4.4 – A solicitação para consertos a que se refere o subitem

anterior, será encaminhada pela Administração do contratante

à contratada, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de

06 (seis)horas.

5 – DO PERFIL DE TRÁFEGO

5.1  É  quantitativo  médio  mensal  estimado,  em  minutos,  de

ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das

localidades de destino de maior ocorrência.

5.2 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas

servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação

6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
Seção de Gestão de Contratos

das propostas e na indicação do percentual de desconto, bem

como ao Pregoeiro, na análise e aferição da proposta mais

vantajosa para o Tribunal Regional de Alagoas.

5.3  O  perfil  indicado,  no  entanto,  não  se  constitui  em

qualquer  compromisso  futuro  para  o  Tribunal  Regional

Eleitoral de Alagoas.

Perfil de Tráfego - Chamadas Locais
Origem Tipo de Serviço Quantidade 

anual de

Minutos

(estimada)

Valor da

Ligação 

por 

minuto

(estimado)

Resultado 

Minuto x 

preços

TRE Ligação Local

Fixo-Fixo

(anual)

68.816

TRE Ligação Local

Fixo-Móvel

(anual)

30.000
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6 -DOS PREÇOS DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 

Os preços das ligações telefônicas serão aqueles constantes

do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS OU PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS

de cada uma das licitantes. 

7 - DO PERCENTUAL DE DESCONTO

7.1 - A licitante, levando em conta o perfil de tráfego deste

Órgão poderá oferecer percentual de desconto, que deverá ser

linear por item, conforme disposto na planilha de formação de

Preço de que trata o ANEXO I.

7.2 -  A  planilha  de  formação  de  preços  deverá  estar

preenchida  com  os  preços  constantes  no  plano  básico  de

serviços ou plano alternativo de serviços para as ligações

locais fixo-fixo e fixo-móvel(VC1);

7.3 - Será admitido percentual de desconto de valor igual a

zero. A proposta que não indicar o percentual de desconto,

este será admitido como de valor zero;

7.4 -  Nos  preços  das  ligações  telefônicas  deverão  estar

incluídas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais

e comerciais, bem como quaisquer outras despesas relativas

aos serviços de telefonia, exceto os impostos e as taxas,

8
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quando aplicáveis, cujas alíquotas deverão estar informadas 

separadamente;

7.5 - Durante toda a vigência do contrato, os percentuais de

desconto  do  item  01,  cotado  na  proposta  do  licitante

vencedor,  incidirão  sobre  os  preços  dos  serviços

correspondentes, constantes no seu plano básico de serviços,

ou no plano alternativo de serviços, aprovado ou admitido

pela ANATEL, independentemente do horário ou distância das

chamadas originadas, e abrangerão qualquer ligação local.

7.6 - Na apresentação das propostas de preços das ligações

telefônicas a licitante poderá considerar o Plano Básico ou

Alternativo  de  serviços,  devendo  neste  caso  submetê-lo,

previamente ao certame licitatório, à aprovação da ANATEL,

como condição para a assinatura do contrato;

7.7 - Os preços das ligações telefônicas a serem considerados

nesta  licitação  para  fins  de  cotação  (ligações  locais  em

chamadas  fixo-fixo  e  fixo-móvel-VC1),  deverão  ser  aqueles

constantes no plano básico de serviços do licitante, aprovado

ou  admitido  pela  ANATEL,  ou os  constantes  do  Plano

alternativo  de  serviços,  apresentados  neste  Termo  de

Referência, levando-se em conta, para efeito de cotação, o

horário predominante das 08:00 às 19:00, de segunda a sexta-

feira, havendo no plano básico ou alternativo de serviços do

licitante m a i s  d e  u m  p r e ç o  d e n t r o  d o  r e f e r i d o  

9
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i n t e r v a l o  d e  horário, o licitante deverá ofertar  o

preço relativo ao horário mais abrangente no referido intervalo.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Caberá a Contratada:

8.1.1 – Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a

publicação  do  extrato  do  contrato  no  Órgão  da  imprensa

Oficial;

8.1.2 –  Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a

terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  quando  da

execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa

responsabilidade  qualquer  atividade  de  fiscalização  ou  o

acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral;

8.1.3 – Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração,

seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante

a execução dos serviços, ainda que no recinto do Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas;

8.1.4 –  Responder  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais

vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou  municipal,  bem,

10
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ainda,  assegurar  os  direitos  e  cumprimento  de  todas  as

obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL;

8.1.5 –  Zelar  pela  perfeita  execução  dos  serviços

contratados,  devendo  manter  suporte  técnico  24  horas,  07

(sete)  dias  por  semana,  através  de  equipe  técnica

especializada,  devendo  as  falhas  que  porventura  venham  a

ocorrer serem sanadas em até 6 (seis) horas, a contar da

solicitação, salvo ocorrências por força maior;

8.1.6 – Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas

estabelecidos,  em  observância  às  normas  legais  e

regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa

técnica;

8.1.7 - Implantar, de forma adequada, supervisão permanente

dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz;

8.1.8 – Prestar os serviços de forma meticulosa e constante,

mantendo-os sempre em perfeita ordem;

8.1.9 – Fornecer, na forma solicitada pelo Tribunal Regional

Eleitoral  de  Alagoas,  o  demonstrativo  de  utilização  dos

serviços por ramal;

8.1.10 – Comunicar à Secretaria de Administração do Tribunal

Regional  Eleitoral,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de

11
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caráter  urgente  e  prestar  os  esclarecimentos  julgados

necessários;

8.1.11 – Comunicar, ainda, à Secretaria de Administração do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por escrito, no prazo

máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  todos  os  preços  e

vantagens  ofertados  ao  mercado,  inclusive  os  de  horário

reduzido;

8.1.12 -  Repassar  a  Administração  do  Tribunal  Regional

Eleitoral durante o período de vigência de contrato que vier

a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao

mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que esses

forem  mais  vantajosos  dos  que  os  ofertados  na  proposta

comercial apresentada pela licitante;

8.1.13 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas

as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  nesta

licitação;

8.1.14 -  Fornecer  as  faturas  correspondentes  aos  serviços

prestados no prazo mínimo de 10 (dez) dias, antes da data de

seu respectivo vencimento;

8.2 – Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

8.2.1 – É expressamente proibida a contratação de servidor

pertencente  ao  quadro  de  pessoal  do  tribunal  Regional

12
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Eleitoral  de  Alagoas  durante  a  execução  dos  serviços

mencionados;

8.2.2 – É expressamente proibida, também, a veiculação de

publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado

com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver

prévia  autorização  da  Administração  do  Tribunal  Regional

Eleitoral de Alagoas;

8.2.3 – É vedada subcontratação total dos serviços objeto

deste termo de referência;

8.2.4 –  a  subcontratação  parcial  dos  serviços  só  será

admitida  se  previamente  autorizada  pela  Administração  do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

8.2.5 – a contratada responde diretamente, em seu nome, por

danos  ou  prejuízos  decorrentes  da  ação  de  subcontratados,

quando necessários à prestação dos serviços contratados.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas:

9.1 – Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas

dependências para execução de serviços referente ao objeto,

quando necessário;

13
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9.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos

aos serviços que venham a serem solicitados pela contratada;

9.3 –  Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  estão

compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais

prestadoras de serviços objeto desta contratação, de forma a

garantir  que  continuem  a  ser  os  mais  vantajosos  para  a

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

9.4 – Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando

sempre  o  seu  bom  desempenho,  segundo  os  princípios  da

eficiência e da eficácia;

9.5 – Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela

contratada, inclusive quanto à continuidade da prestação dos

serviços  que,  ressalvados  os  casos  de  força  maior,

justificados e aceitos pelo Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas, não deva ser interrompida;

9.6 – Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação

do valor vigente dos preços na data da emissão das contas da

linha telefônica que integra a conexão;

9.7 –  Tornar  disponível  as  instalações  e  os  equipamentos

necessários à prestação dos serviços, quando for ocaso;
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9.8 – Nomear, como unidade gestora do contrato a Seção de

Gestão de Contratos - SEGEC e como unidade fiscalizadora a

Seção da Administração de Prédios e Veículos – SAPEV e os

Chefes de Cartório do interior, que terão como atribuições:

9.8.1 – Solicitar todas as providências necessárias ao bom

desempenho dos serviços;

9.8.2 – Atestar a prestação dos serviços mensais;

9.8.3 – Fiscalizar o cumprimento de eventuais normas locais

para  redução  de  despesas,  eventualmente  implantadas  pela

contratante;

9.8.4 –  Informar,  em  relatório  circunstanciado,  qualquer

excesso verificado na utilização dos serviços;

9.8.5 -  Solicitar,  sempre  que  julgar  necessário,  a

comprovação do valor vigente dos preços na data da emissão

das contas da linha telefônica que integra a conexão;

9.8.6 –  Tornar disponível as instalações e os equipamentos

necessários à prestação dos serviços, quando for ocaso;
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9.8.7 –  Acompanhar e fiscalizar a satisfação dos serviços,

por  intermédio  da  Seção  de  Gestão  de  Contratos(SEGEC),

vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

10 – DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início

após a publicação do extrato do contrato no Órgão da imprensa

Oficial,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivos

períodos,  conforme  o  disposto  no  art.  57,  II,  da  Lei  nº

8.666/93, na redação dada pela Lei nº 9.648/98.

11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  Contratada  estará  sujeita  às  penalidades

estabelecidas na legislação que disciplina as licitações e

contratações  públicas  (Leis  nº  8.666/93  e  10.520/02),  nos

termos a seguir relacionados. 

11.1 Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº

8.666/93:

 O  atraso injustificado  no início da execução dos

serviços  sujeitará  a  Contratada,  a  juízo  do

Contratante, à  multa  de 0,06% (zero vírgula zero
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seis por cento) ao dia sobre o valor contratado,

por dia de atraso.

11.2  Nos  termos  do  art.  87  da  Lei  nº  8.666/93,  pela

inexecução total ou parcial do contrato, o Contratante poderá

aplicar as seguintes penalidades:

 Advertência.

 Multa de 10%(dez por cento) do valor integral do

contrato  ou  do  valor  remanescente,  em  razão,

respectivamente, de inexecução total ou parcial do

mesmo.

 Suspensão temporária  de participar em licitação e

impedimento de contratar com o TRE/AL.

 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou

contratar com a Administração Pública.

 Nos termos do artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, se o

Contratado ensejar o retardamento da execução do

seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o

direito  prévio  da  citação  e  da  ampla  defesa,

ficará,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem

prejuízo  das  multas  previstas  no  Edital  e  no

Contrato  e  das  demais  cominações  legais:  a)

impedido de licitar e contratar com a União; e b)

descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.
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 Poderá a Administração considerar inexecução total

ou  parcial  do  contrato,  para  imposição  da

penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez)

dias na entrega ou na regularização de eventuais

vícios.

 As  penalidades  serão  aplicadas  na  forma  da

legislação  específica  e  de  acordo  com  as  normas

regulamentares da Secretaria do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, assegurando-se à Contratada,

em qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa

e do contraditório.

12 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 -  O  pagamento  será  creditado  em  conta-corrente  da

contratada, mediante ordem bancária, no prazo de 10 (dez)

dias úteis, contado a partir da apresentação da fatura/nota

fiscal, devidamente atestada a cargo da fiscalização, desde

que os serviços estejam em conformidade com as exigências

contratuais  e  não  haja  fato  impeditivo  imputável  à

contratada.

12.2 -  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores

atinentes às penalidades eventualmente aplicadas.

12.3 - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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12.4 -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  no

pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela

legislação vigente.

12.5 - A empresa contratada deverá apresentar mensalmente,

para  pagamento,  as  contas  telefônicas  das  linhas

disponibilizadas através da conexão.

12.6 – As contas deverão ter valor fiscal e, apresentar na

fatura encaminhada os valores de ligações locais de forma

separada (fixo-fixo e fixo-móvel).

12.7 – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar

o  detalhamento  através  da  Internet,  com  a  finalidade  de

facilitar o controle e gestão dos serviços.

Maceió-AL, 31 de julho de 2019.

João Paulo Canuto Tenório Cavalcante 

Estagiário da Seção de Gestão de Contratos

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos
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ANEXO I

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Assinatura básica anual do entroncamento digital

Tipo de entroncamento Quantidade

Preço
unitário
(R$)-
mensal

Resultado 
(Qtde meses x preço)

- anual

Conexão 01
Total
Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total (  )
         %
Valor do item após deduzido o percentual de desconto 
R$ ___________________________________________________(    )

Instalação do entroncamento digital

Preço Resultado
(Qtdemese

s x
preço)-
anual

Tipo de entroncamento Quantida
de

unitário
(R$)-
mensal

Conexão 01
Total

Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total (  )
         %
Valor do item após deduzido o percentual de desconto
R$                                                                                                                            (    )
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Assinatura básica anual do DDR

Tipo Quantidade
Preço 
(R$)-
mensal

Resultado
(Qtde meses
x preço) -

anual

DDR (por cinquentena) 03
Total
Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total (  )
         %
Valor do item após deduzido o percentual de desconto
R$                                                                                                                            (    )

Tráfego de ligação local – fixo-fixo

Origem das Chamadas: Maceió-AL (30 linhas)

Horário predominante das chamadas: de 8:00 às 19:00 horas e

de  segunda  a  sexta-feira.  (Havendo  no  plano  básico  de

serviços do licitante mais de um preço dentro do referido

intervalo  de  horário,  o  licitante  deverá  ofertar  o  preço

relativo ao horário mais abrangente no referido intervalo,

constante no seu plano básico ou alternativo).
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Quantidadea
nual

dechamadas(
estimada)

Tempo
médio

estimado
de

duração
das

chamadas
(minutos)

Quantidadede
minutos
estimada

(A)

Valor
cobrado
por

conexão
para
cada

ligação
.
(B)

Preço
unitário para
tarifação em

minutos
* (C)

Subtotal
T=(AXC)+ B

34.408 2,0 68.816
Percentual de desconto, linear, aplicável a qualquer ligação local 
fixo-fixo, a ser aplicado ao Preço total deste item (quantidade 
anual estimada x Preço):---------% (------------------- 
------------------) Valor do subitem após deduzido o percentual de 
desconto R$ ( ) 
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Observações:

1 – No preenchimento da coluna“B”as operadoras que adotarem o
sistema de cobrança de minutos, mais cobrança por conexão
deverão multiplicar o número de chamadas pelo valor unitário
de cada conexão.

2 –  Para  conversão  de  minutos  de  conversação  em  minutos
tarifáveis quando o tempo mínimo de tarifação é diferente da
unidade de tarifação (sistema misto):

M = MC +Cx e + CHm X (tm – tmcCHm) + CHM xK

a – esta fórmula é aplicada no sistema misto de tarifação,
isto é, quando o tempo mínimo de tarifação é diferente da
unidade de tarifação;

b – quando o tempo mínimo de tarifação for igual a unidade de
tarifação: (tm –tmcCHm)=k

Definição das variáveis:

Fixo-fixo:

MC (minutos de conversação);
Tmc (tempo médio de conversação em minutos);
C (quantidade de chamadas);
CHm (quantidade de chamadas com tempo de conversação menor ou
igual ao tempo mínimo de tarifação);
CHM (quantidade de chamadas com tempo de conversação maior 
que o tempo mínimo de tarifação);
tm (tempo mínimo de tarifação em minutos);
tmcCHm (tempo médio de conversação de chamadas com tempo de 
conversação menor ou igual ao tempo mínimo de tarifação);
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k – 50% da unidade de tempo de tarifação, em minutos, em
sistema de cobrança por duração das chamadas registradas por
bilhetagem automática;
e – quantidade de minutos tarifáveis equivalentes ao valor
cobrado pelo estabelecimento da chamada (conexão), em sistema
de  tarifação  por  duração  das  chamadas  registradas  por
bilhetagem automática; sendo “e” dado pela fórmula: e = R$
e / R$ t ; onde: R$ e – valor cobrado pelo estabelecimento da
chamada (conexão); e R$ t – valor cobrado por minuto.

Tráfego Telefônico local em chamadas Fixo-Móvel (VC1)

Destino das 
ligações

Tráfego anual
Estimado em
Minutos

Preço da Ligação
em

Minutos
(R$)

Resultado
(Tráfego x
preço)

em minutos.
Valor anual

Tráfego
Telefônico local
em chamadasFixo-

Móvel VC1
30.000

Total
Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total     %
(                     )
Valor do item após deduzido o percentual de desconto R$
                   (                 )

Origem das Chamadas: Maceió-AL

Horário predominante das chamadas: de 8:00 às 19:00 horas e

de segunda a sexta-feira.

(Havendo no plano básico de serviços do licitante mais de um

preço dentro do referido intervalo de horário, o licitante

deverá ofertar o preço relativo ao horário mais abrangente no

referido  intervalo,  constante  no  seu  plano  básico  ou

alternativo).
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PREÇO GLOBAL

Valor após deduzido o 
percentual

de desconto – (R$)- valor 
anual

Assinatura básica anual do
entroncamento digital
Instalação do entroncamento 
digital
Assinatura básica anual do DDR

Tráfego de ligação local fixo-
fixo
– anual
Tráfego telefônico 
local em chamadas 
fixo-móvel - anual
SUBTOTAL

DEDUÇÃO DOS DESCONTOS APLICADOS
EM
CADA SUBITEM
TOTAL

TOTAL FINAL(SOMATÓRIO – 
DESCONTOS )
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Anexo

À

SAD

 

 

Nos termos da Portaria Presidêncianº 226/2018, 0391129, consoante previsão do art.
1º, inciso XV, anexamos ao procedimento Lista de Verificação referente à prorrogação
do Contrato nº 15/2017, celebrado entre este Regional e a empresa TELEFÔNICA
BRASIL S/A.

 

 

ANEXO XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Procedimento Administrativo: 0006292-
33.2019.6.02.8000

 

Contrato:
15/2017

(0571941)

 

Objeto: Contratação de empresa prestadora de Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC), na modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de
interligação entre a Central Telefônica da contratada e a Central PABX do
contratante, através de sistema digital de 2 Mbps com um feixe de 30 (trinta)
canais, e a disponibilização de recursos de telefonia com serviço de Discagem
Direta a Ramal (DDR), com 03 (três) cinquentenas, permitindo, assim, o
recebimento de chamadas externas sem a intervenção de telefonista.

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
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Consta dos autos, a seguinte documentação
geral necessária a quaisquer alterações
contratuais?

SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao procedimento licitatório
realizado? x  0262444

2 Contrato original assinado pelas partes? x  0571941

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos
precedentes? x  

1º Aditivo - 0742713

2º Aditivo - 0742719

4
Extrato da publicação na imprensa oficial do
contrato e de eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

x  

Contrato - 0742712

1º Aditivo - 0742714

2º Aditivo - 0742720

 

5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.)
está sendo observado devidamente? (Orientação
Normativa/AGU nº 03, de 01/04/2009)?

x   Sim,contrato vigente até
04/10/2020.

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há registro de
sanção à empresa contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar contrato administrativo e
alcancem a Administração contratante?

x  0743029

7 Previsão de recurso orçamentário para suportar a
despesa, conforme o caso. x  a cargo da SGO

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 
Além da documentação geral, acima, consta
dos autos a documentação abaixo,
necessária à formalização da prorrogação
contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1
Manifestação da contratada demonstrando
interesse na prorrogação do prazo vigência do
contrato?

x  0746814
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2

Manifestação fundamentada da gestão acerca de:
a) histórico de execução do contrato; b)
necessidade da prorrogação; e c)
eventual manutenção das condições vantajosas do
ajuste?

x  0746825

 

3

Manifestação fundamentada da gestão acerca da
manutenção, pela contratada, ao longo da
execução do ajuste, das condições de habilitação
que foram exigidas na licitação?

x  0746825

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal x  0743029

4.2CADIN   0743029

4.3Fazenda Pública Municipal x  0743029

4.4CEIS X  0746821

4.5CNJ X  0746821

4.6Justiça do Trabalho x  0743029

5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos
não renováveis?   Não se aplica

5.1Caso positivo, foram analisados e excluídos?   Não se aplica

 

Maceió, 18 de agosto de 2019.

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos

 

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 18/08/2020, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742718 e o código CRC D28A43A1.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019101600138
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0002647-27.2019.6.01.8000. Espécie: Contrato TRE/AC n.º 18/2019.
Contratante: TRE/AC. Contratada: COMPWIRE INFORMÁTICA S.A., CNPJ n.º
01.181.242/0002-72. Objeto: fornecimento de sistema de armazenamento de dados
(Storage) "All-Flash", com instalação, transferência de conhecimento, suporte técnico on-
site e garantia estendida de, no mínimo 60 (sessenta) meses - Termo de Referência, Anexo
I, do Edital "TRT 18ª PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019". Valor: R$ 332.498,00 (trezentos e
trinta e dois mil quatrocentos e noventa e oito reais). Vigência: 15/10/2019 a 15/10/2024.
Dotação orçamentária: Ação - 20GP; ND - 44.90.52.43, 33.90.40.22, 33.90.40.20. PI - AREA
INFORM, OUTROS. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de
Assinatura: 15/10/2019. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do
TRE/AC, João Paulo Hohmann Wagnitz, representante da Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0002647-27.2019.6.01.8000. Espécie: Contrato TRE/AC n.º 18/2019.
Contratante: TRE/AC. Contratada: COMPWIRE INFORMÁTICA S.A., CNPJ n.º
01.181.242/0002-72. Objeto: fornecimento de sistema de armazenamento de dados
(Storage) "All-Flash", com instalação, transferência de conhecimento, suporte técnico on-
site e garantia estendida de, no mínimo 60 (sessenta) meses - Termo de Referência, Anexo
I, do Edital "TRT 18ª PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019". Valor: R$ 332.498,00 (trezentos e
trinta e dois mil quatrocentos e noventa e oito reais). Vigência: 15/10/2019 a 15/10/2024.
Dotação orçamentária: Ação - 20GP; ND - 44.90.52.43, 33.90.40.22, 33.90.40.20. PI - AREA
INFORM, OUTROS. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de
Assinatura: 15/10/2019. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do
TRE/AC, João Paulo Hohmann Wagnitz, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0002747-79.2019.6.01.8000. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 04/2019. Contratante: TRE/AC. Contratada: MARTINS E FERRAZ LTDA - CNPJ
20.210.513/0001-34. Objeto: Alterar, com fundamento no art. 61 da Lei 8.666/1993, a
denominação da empresa contratada, bem como o quadro societário. Data de assinatura:
15/10/2019. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, e
Matheus Dantas Menezes, representante da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2019 - UASG 70002

Processo: 0001281-50.2019. Objeto: Formação de registro de preços com vistas à futura e
eventual aquisição de servidores de rede, computadores e demais equipamentos de TI
especificados nos Anexos I, II e III (Termos de Referência) que integram o ato
convocatório.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 16/10/2019 das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antônio da Rocha Viana, 1.389, Bosque - Rio Branco/AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00038-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 16/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIASGnet - 15/10/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 10/2019; Processo nº 0003665-56.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis
nºs 6.999/1982 e 8.666/1993 e Resolução TSE nº 23.523/2017. Partes: Município de
Paripueira/AL, CNPJ nº 35.561.471/0001-53 e a União, através do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: realização das atividades
inerentes à Justiça Eleitoral, no Município de Paripueira/AL, no que concerne à requisição
de pessoal. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 11/2019; Processo nº 0003665-56.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e nos termos e condições das cláusulas do convênio. Partes: Município de
Paripueira/AL, CNPJ nº 35.561.471/0001-53 e a União, através do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: apoio, por parte do Município
de Paripueira - AL, ao TRE/AL, nas atividades de manutenção do cartório eleitoral no que
respeita a serviços de limpeza, asseio, conservação e vigilância. Vigência: 5 anos, a partir da
data da assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente por igual período.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017; Processo 0006292-33.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e Cláusula Dez do Contrato; Partes: União, através
do TRE/AL e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.; CNPJ nº 02.558.157/0001-62; Objeto:
prorrogação do prazo de vigência do contrato (prestação de serviço telefônico fixo comutado -
STFC) por 12 meses; valor total: R$ 9.949,84. Assinatura: 24/09/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 2208/2019), que tem por objeto o registro de preços para
aquisição de material de consumo (expediente), ADJUDICADO em favor das empresas
HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ nº 63.772.925/0001-70, (itens 29 e 37); JARDEL ALVES
XAVIER - EIRELLI, CNPJ nº 31.261.161/0001-62 (item 01); JGB DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ
nº 11.068.866/0001-50 (itens 2, 4, 6, 7, 10, 15, 18, 38, 40, 41, 42 e 43); J M COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA, CNPJ nº 27.334.901/0001-76, (item 33); LICITICOM INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELLI, CNPJ nº 23.305.677/0001-33, (itens 20, 21, 22, 23 e 44); R DA S
AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 04.003.942/0001-84 (itens 3,
5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 34 e 35); R G XAVIER GUIMARAES EIRELI, CNPJ nº
32.969.749/0001-38 (item 36); S DE O PEDROSA, CNPJ nº 03.987.907/0001-84 (itens 17 e
31); T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ nº 10.847.885/0001-12 (item 19);
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ nº 24.005.316/0001-34 (itens 24, 30, 32 e 39);
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ nº 27.327.858/0001-11 (item 25).
declara FRACASSADOS os itens 45, 46, 47 e 48. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 11/10/2019,
pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 5924/2019), que tem por objeto o registro de preços para
aquisição de material de manutenção de Processamento de Dados, ADJUDICADO em favor
das empresas SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ nº 04.567.265/0001-27 (item 18);

SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ nº 05.807.475/0001-08 (item
29); FAMAHA - COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA., CNPJ nº 07.734.851/0001-07
(itens 22, 24 e 25); INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº
10.807.978/0001-13 (itens 20 e 30); SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA., CNPJ nº
11.099.588/0001-07 (item 10); KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ nº
19.571.002/0001-69 (itens 12 e 13); L G FURTADO, CNPJ nº 23.917.074/0001-92 (item 27);
R. A. dos SANTOS FILHO, CNPJ nº 26.144.632/0001-12 (itens 7 e 8); BARBARA CAMILA LIRA
LIMA, CNPJ nº 29.568.801/0001-30 (itens 2, 3, 4 e 5); THIAGO VINICIOS ALVES ADA O
10703600745, CNPJ nº 30.506.467/0001- 79 (item 9); T. C. C. DE A. FERREIRA COMERCIO E
SERVICO, CNPJ nº 32.010.011/0001-49 (itens 11 e 26); INOVA SOLUCOES INFORMAT I C A
EIRELI, CNPJ nº 32.040.299/0001-02 (item 1); R G XAVIER GUIMARAES EIRELI, CNPJ nº
32.969.749/0001-38 (itens 16, 17, 28 e 32). declara FRACASSADOS os itens 6, 14, 15, 19, 21,
23 e 31. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 11/10/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 7533/2019), que tem por objeto a contratação de serviço de
elaboração de projeto para a prevenção e combate a incêndio, ADJUDICADO em favor da
empresa G P MORENO, CNPJ nº 07.623.936/0001-18 (item 1). DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
10/10/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2019 - UASG 70003

Processo: 17738. Objeto: Contratação de livraria ou distribuidora especializada para
fornecimento de publicações impressas (LIVROS) nacionais, oficiais e estrangeiras para compor
o acervo bibliográfico da Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, de acordo com
o desconto mínimo a que se propõe aceitar o contratante, conforme descrição e condições
constantes do Anexo I do Termo de Referência n. 01/2019 - SEBIB/TRE-AM. . Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 16/10/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Andre Araujo N.200,
Aleixo - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00045-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 16/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 01/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/10/2019) 70003-00001-2019NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD n.º 14286/2019. Objeto: Curso Análise Ergonômica no Trabalho.
FAVORECIDO: RICARDO MARTINELI MASSOLA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei
n.º 8.666/93. Dotação orçamentária: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0570.20GP.0029.
VALOR: R$ 1.940,00. Ratificação: Bel. Victor Araújo Mesquita Xavier, em 15/10/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n.º 16.940/2019. Espécie: Prestação de serviço de locação de veículos com
motoristas para atender ao cartório eleitoral da 23a ZE - Uruburetama. Contratado: CARLOS
LUCAS SALES DE ANDRADE. CPF: 044.406.163-05. Valor total: R$ 926,28 e valor unitário: R$
154,38. Fundamento: art. 24, V, da Lei n.º 8.666/93 e Processo nº PAD n.º 16.940/2019.
Ratificado por: Ibere Comin Nunes, Diretor-Geral, em exercício. Data: 15/10/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 53/19. Processo n.º 11.607/2019. Objeto: contratação de
empresa para a prestação de serviço de ambulância por ocasião de evento do TRE-CE no
Centro de eventos. O objeto foi adjudicado à empresa: COOPERATIVA DE ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR, CNPJ: 11.768.319/0001-88, valor: R$ 34.250,00 (trinta e quatro mil e
duzentos e cinquenta reais) Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE.
Data: 04/10/2019.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019

Processo n.º 7.244/2019. Objeto: aquisição de materiais para manutenção preventiva e
corretiva no âmbito das instalações elétricas das unidades do TRE/CE. Homologado por:
Ibere Comin Nunes, Diretor-Geral do TRE/CE em exercício. Data: 03/10/2019.

IBERE COMIN NUNES
DIRETOR-GERAL

Em exercício

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019
Objeto: Prestação de serviços de editoração, design gráfico e impressão de livro
institucional; PA: 0001135-32.2019.6.07.8100; Empresa vencedora: Continental Editora e
Gráfica Ltda. (CNPJ: 24.929.143/0001-40); Valor: R$ 21.198,00; Autoridade e data da
homologação: Sr. Eduardo de Castro Rodrigues, Diretor-Geral do TRE-DF, 10/10/2019.

EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES
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E-mail - 0742728

Data de Envio: 
  08/08/2020 10:30:14

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    aline.asouza@telefonica.com
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Renovação Contratual. Contrato nº 15/2017. Proposta.

Mensagem: 
  PRIMEIRA SOLICITAÇÃO
PA SEI! 0007161-59.2020.6.02.8000
RENOVAÇÃO CONTRATUAL
VIGÊNCIA:04/10/2020

Senhora Contratada,

Pelo presente, com vistas à renovação do Contrato nº 15/2017, solicito apresentação de proposta no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.558.157/0012-15
Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia: TELESP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/06/2021

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

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

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/09/2020
FGTS 27/08/2020
Trabalhista Validade: 05/02/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Emitido em: 10/08/2020 14:33 de
CPF: 010.414.544-73      Nome: LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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E-mail - 0743670

Data de Envio: 
  12/08/2020 07:46:56

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    aline.asouza@telefonica.com
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Renovação Contratual. Contrato nº 15/2017. Proposta.

Mensagem: 
  SEGUNDA SOLICITAÇÃO
PA SEI! 0007161-59.2020.6.02.8000
RENOVAÇÃO CONTRATUAL
VIGÊNCIA:04/10/2020

Senhora Contratada,

Pelo presente, com vistas à renovação do Contrato nº 15/2017,solicito apresentação de proposta no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Anexos:
    E_mail_0742728.html
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E-mail - 0745673

Data de Envio: 
  14/08/2020 15:59:22

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    aline.asouza@telefonica.com
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Renovação Contratual. Contrato nº 15/2017. Proposta.

Mensagem: 
  TERCEIRA SOLICITAÇÃO
PA SEI! 0007161-59.2020.6.02.8000
RENOVAÇÃO CONTRATUAL
VIGÊNCIA:04/10/2020

Senhora Contratada,

Pelo presente, com vistas à renovação do Contrato nº 15/2017,solicito apresentação de proposta no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Anexos:
    E_mail_0742728.html
    E_mail_0743670.html
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De: "Aline  De Alcantara Souza" <aline.asouza@telefonica.com>
Para: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>
Data: 17/08/2020 05:16 PM
Assunto: [segec] RES: Renovação Contratual. Contrato nº 15/2017. Proposta.

Boa tarde!

Segue proposta para renovação.

Atenciosamente,

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

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>
Enviada em: sábado, 8 de agosto de 2020 10:30
Para: Aline De Alcantara Souza <aline.asouza@telefonica.com>; segec@tre-al.jus.br
Assunto: Renovação Contratual. Contrato nº 15/2017. Proposta.

PRIMEIRA SOLICITAÇÃO
PA SEI! 0007161-59.2020.6.02.8000
RENOVAÇÃO CONTRATUAL
VIGÊNCIA:04/10/2020

Senhora Contratada,

Pelo presente, com vistas à renovação do Contrato nº 15/2017, solicito apresentação de proposta no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
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Atenciosamente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

________________________________

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

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

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

Anexados:

Arquivo: PROPOSTA COMERCIAL  TRE ALAGOAS 2020.pdf Tamanho: 146k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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TELEFÔNICA BRASIL S/A 
 

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções –CEP. 04571-936 - São Paulo-SP–CNPJ 02558157/0001-62 
 

 

 
 

Maceió, 17 de agosto de 2020. 
 
 
 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 29/2017. 
 
 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 

A empresa TELEFÔNICA S/A, CNPJ 02558157/0001-62, estabelecida 
na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376. Bairro Cidade Monções. São 
Paulo-SP, telefone/fax 079 9980-8800 e-mail aline.asouza@telefonica.com, 
submete a apreciação de Vossa Senhoria, sua proposta relativa a licitação em 
epígrafe, cujo objeto é prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO – STFC, na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel), por meio 
de interligação entre a central telefônica da contratada e a Central PABX do 
contratante, através de sistema digital de 2Mbps com um feixe de 30 (trinta) 
canais, e a disponibilização de recursos de telefonia com serviço de discagem 
direta a Ramal (DDR), com 03 (três) cinquentenas, conforme especificações e 
condições disponíveis neste Edital e seus anexos.  
 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 
 

 

 

Assinatura básica anual do entroncamento digital 
  

  

Tipo de entroncamento  

  

  

  Quantidade  

  

Preço unitário  
  

(R$)- mensal  
  

  

Resultado  

  

(Qtde meses x 

preço) - anual  

  

Conexão  

  

01  

  

R$          395,64  

 

  

R$      4.747,68  

 

  

Total  

  

R$      4.747,68  
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Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total  36,811%  

  

Valor do item após deduzido o percentual  de desconto  R$   

  

R$      3.000,00  

 

  

Instalação do entroncamento digital  

  

  

Tipo de entroncamento  

  

  

Quantidade  

  

Preço unitário  
  

(R$)- mensal  

  

Resultado  

  

(Qtde meses x 

preço)- anual  

  

Conexão  

  

01  

 R$ 389,22  R$ 389,22 

  

Total  

  R$ 389,22 

  

Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total  

 
66,000%   

  

Valor do item após deduzido o percentual de  desconto  R$   

  
132,33 

 

Assinatura básica anual do DDR  
  

  

Tipo  

  

  

  Quantidade  

  

Preço unitário 

(R$)- mensal 

  

Resultado total 

  

 (Qtde meses  

x preço) - anual  

  

DDR (por cinquentena)  

  

03  

 R$ 0,00  R$ 0,00 

  

Total  

  R$ 0,00 

  

Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total   0%   

  

Valor do item após deduzido o percentual  de desconto   R$  0,00  

 

 

Tráfego de ligação local – fixo-fixo  
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Origem das Chamadas: Maceió-AL (30  linhas)  

Horário predominante das chamadas: de 8:00 às 19:00 horas e de 
segunda a sexta-feira. (Havendo no plano básico de serviços do licitante 
mais de um preço dentro do referido intervalo de horário, o licitante deverá 
ofertar o preço relativo ao horário mais abrangente no referido intervalo, 
constante no seu plano básico ou alternativo).  
 

  

Quantidade anual 
de  

chamadas  

(estimada)  

  

Tempo 
médio  

estimado de  
duração das  

chamadas  

(minutos)  

  

Quantidade de 
minutos  

estimada  

(A)  

  

Valor 
cobrado por  
conexão 

para  
cada  

ligação.  

(B)  

  

Preço unitário para  
tarifação  

em minutos *  

(C)  

  

Subtotal T=  

(AXC)+ B  

  

34.408  

  

2,0  

  

68.816  

 

R$ 0,00  

 R$ 0,03  R$ 2.064,48 

Percentual de desconto, linear, aplicável a qualquer ligação local fixo-fixo, a ser aplicado ao Preço total 
deste item (quantidade anual estimada x Preço): 5,011%    

Valor do subitem após deduzido o percentual de desconto  R$ 1.961,02 

Observações:  

 

1 – No preenchimento da coluna “B” as operadoras que adotarem o 
sistema de cobrança de minutos, mais cobrança por conexão deverão 
multiplicar o número de chamadas pelo valor unitário de cada conexão.  

2 – Para conversão de minutos de conversação em minutos tarifáveis 

quando o tempo mínimo de tarifação é diferente da unidade de tarifação 

(sistema misto): M = MC + C x  e + CHm X (tm – tmcCHm) + CHM x  K  

a – esta fórmula é aplicada no sistema misto de tarifação, isto é, quando 
o tempo mínimo de tarifação é diferente da unidade de tarifação;  

b – quando o tempo mínimo de tarifação for igual a unidade de tarifação: 
(tm –   tmcCHm)=k  

Definição das variáveis:  
  

Fixo-fixo:  

MC (minutos de conversação);  

Tmc (tempo médio de conversação em minutos); C (quantidade de 
chamadas);  
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CHm (quantidade de chamadas com tempo de conversação menor ou igual 

ao tempo mínimo de tarifação); CHM (quantidade de chamadas com tempo de 

conversação maior que o tempo mínimo de   tarifação);  

tm (tempo mínimo de tarifação em  minutos);  

tmcCHm (tempo médio de conversação de chamadas com tempo de  
conversação menor ou igual ao tempo mínimo de tarifação);  

k – 50% da unidade de tempo de tarifação, em minutos, em sistema de 
cobrança por duração das chamadas registradas por bilhetagem automática; 
e – quantidade de minutos tarifáveis equivalentes ao valor cobrado pelo 
estabelecimento da chamada (conexão), em sistema de tarifação por duração 
das chamadas registradas por bilhetagem automática; sendo “e” dado pela 
fórmula:  e = R$ e / R$ t ; onde: R$ e – valor cobrado pelo estabelecimento da 
chamada (conexão); e R$ t – valor cobrado por minuto.  

Tráfego Telefônico local em chamadas Fixo-Móvel  (VC1)  
  

Destino das 
ligações  

  

Tráfego anual  
Estimado em  

  

Minutos  

Preço da  

Ligação em  

Minutos  

(R$)  

Resultado (Tráfego x 

preço)  

em minutos.  

Valor anual  

Tráfego Telefônico 
local em  
chamadas  

Fixo-Móvel VC1  

  

30.000  

R$ 0,30  R$ 9.000,00  

Total      R$ 9.000,00  

Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total     46,039%  

Valor do item após deduzido o percentual de desconto  R$ 4.856,49 

  

Origem das Chamadas: Maceió-AL  

Horário predominante das chamadas: de 8:00 às 19:00 horas e de segunda a   
sexta-feira.   

(Havendo no plano básico de serviços do licitante mais de um preço dentro do 
referido intervalo de horário, o licitante deverá ofertar o preço relativo ao 
horário mais abrangente no referido intervalo, constante no seu plano básico 
ou alternativo).  

 

PREÇO GLOBAL 
  

  Valor após deduzido o percentual de 

desconto – (R$)- valor anual    

Assinatura básica anual do entroncamento digital  R$      4.747,68  
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Instalação do entroncamento digital  R$          389,22  
  

Assinatura básica anual do DDR  R$               0,00  
  

Tráfego de ligação local fixo-fixo – anual  R$      2.064,48  
  

  

Tráfego telefônico local em chamadas  

fixo-móvel - anual  

R$ 9.000,00  

  

SUBTOTAL  

R$ 16.201,41  

  

DEDUÇÃO DOS DESCONTOS APLICADOS EM 

CADA SUBITEM  

R$ 6.251,57 

  

TOTAL  

16.201,41 

TOTAL FINAL(SOMATÓRIO – DESCONTOS )  R$  9.949,84 

  

  

Manteremos nossa proposta válida até 60 (sessenta) dias de sua abertura. 
 
Declaramos que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas com 
transporte, taxas, tributos, impostos, encargos etc. 
 
.DADOS DA EMPRESA: 
 
RAZÃO SOCIAL:  TELEFONICA BRASIL S.A 
CNPJ/MF:  02558157000162 
ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 1376, Bairro Cidade 
Monções .  
CIDADE/UF: São Paulo-SP 
CEP: 04571-936 
TEL./FAX:  079 30218057 
E-MAIL:  aline.asouza@telefonica.com 
BANCO: BRASIL 
AGÊNCIA: 3070-8 
CONTA: 26897-6 
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 18/08/2020 13:16:04 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A. 
CNPJ: 02.558.157/0012-15 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: TELEFONICA BRASIL S.A. 
 
CPF/CNPJ: 02.558.157/0012-15 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 13:15:43 do dia 18/08/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: JMN0180820131543 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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01041454473Usuário:

18/08/2020 13:13:44Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente02558157001
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2020.
 
À
SAD
Assunto: Contrato nº 15/2017. Prorrogação da

vigência. 12meses.
 
 
Senhor Secretário,
 
 

 

Trata-se o presente de instruir renovação, por
mais 12 (doze) meses, mantido o valor atual, 
do Contrato nº 15/2017, celebrado com  a
empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, inscrita no CNPJ sob n°
02.558.157/0012-15, cujo objeto é a prestação de serviço
telefônico comutado - STFC, na modalidade local (fixo/fixo e
fixo/móvel), por meio de interligação entre a central telefônica
da contratada e a central PABX do contratante, através de
sistema digital de 2 Mbps com feixe de 30 (trinta) canais, e a
disponibilização de recursos de telefonia com serviço de
Discagem Direta a Ramal (DDR), com 03 (três)
cinquentenas, com vigência até o dia 04/10/2020. 

 
A contratação insere-se no modelo de prestação de

serviços de execução contínua, a que a lei faculta a sua
prorrogação, visando à obtenção de condições mais favoráveis
à Administração. 
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N o evento 0746814, tem-se manifestação e

proposta da contratada quanto à prorrogação, inclusive, 
mantendo-se o valor atualmente praticado.

 
Considerando a baixa execução contratual dos

últimos meses, (janeiro a julho), com média mesnal de R$
116,07, sugerimos, s.m.j., reserva de crédito para o restante
deste exercíco no valor R$ 348,21 (trezentos e quarenta e oito
reais e vinte e um centavos).

 
Nos termos da Portaria Presidência nº

226/2018, 0391129, consoante previsão do art. 1º, inciso XV,
anexamos ao procedimento Lista de Verificação referente à
prorrogação do Contrato nº 15/2017, 0742718 .

 
No que tange à execução do contrato temos que os

serviços ocorrem regularmente, sem interrupções ou
qualquer registro de inatividade.

 
 
Anexamos ao procedimento os seguintes

documentos:
 
1. Contrato nº 15/2017 - 0571941;
2. Reserva de Crédito para prorrogação - à cargo da

SGO;
3. Termo de Referência - 0742717 ;
4. Lista de Verificação -0742718 ;
5. Certidão SICAF - 0743029 ;
6. Certidão Consolidada TCU -0746821;
7. Licitante Inidôneo TCU -0746822;
8. CADIN -0746824.
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Com respeito,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 18/08/2020, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746825 e o código CRC 91B1866F.

0007161-59.2020.6.02.8000 0746825v1
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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 agosto de 2020.
À COMAP para, por meio das unidades

competentes, proceder a instrução de sugestão de
prorrogação contratual pela SEGEC 0746825, a verificar a
vantajosidade da prorrogação e demais procedimentos,
inclusive, lavratura da minuta do termo aditivo e demais
medidas pertinentes.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2020, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748228 e o código CRC 72DFC553.

0007161-59.2020.6.02.8000 0748228v1
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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 agosto de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0748228, encaminho

os presentes autos para verificação da vantajosidade da prorrogação
do Contrato nº 15/2017.

 
Após, à SLC para minutar o termo aditivo

correspondente.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/08/2020, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748392 e o código CRC 64413A8A.

0007161-59.2020.6.02.8000 0748392v1
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E-mail - 0748581

Data de Envio: 
  20/08/2020 18:09:59

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

Para (com cópia oculta):
    ps@oi.net.br
    diego.duque@oi.net.br
    manoel.silva@claro.com.br
    atendimento@timenordeste.com.br
    cristiano@timenordeste.com.br
    luizclc@embratel.com.br
    camila.ramos@embratel.com.br
    camilla.ramos@embratel.com.br
    kildar@embratel.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. STFC. Modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel). DDR. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas objetiva a contratação de empresa prestadora de serviço
telefônico Fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação
entre a central telefônica da contratada e a central PABX do contratante, através de sistema digital de 2
Mbps com um feixe de 30 (trinta) canais e a disponibilização de recursos de telefonia com serviço de
Discagem Direta a Ramal (DDR), com 03 (três) cinquentenas; permitindo, assim, o recebimento de
chamadas externas sem a intervenção de telefonista.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos constantes do termo de
referência em anexo.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br

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

Anexos:
    Anexo_0742717_Termo_de_Referencia_DDR_Contratacao_Exercicio_2019.pdf
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E-mail - 0748589

Data de Envio: 
  20/08/2020 18:17:14

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

Para (com cópia oculta):
    valeria.santos@oi.net.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. STFC. Modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel). DDR. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas objetiva a contratação de empresa prestadora de serviço
telefônico Fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação
entre a central telefônica da contratada e a central PABX do contratante, através de sistema digital de 2
Mbps com um feixe de 30 (trinta) canais e a disponibilização de recursos de telefonia com serviço de
Discagem Direta a Ramal (DDR), com 03 (três) cinquentenas; permitindo, assim, o recebimento de
chamadas externas sem a intervenção de telefonista.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos constantes do termo de
referência em anexo.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br

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

Anexos:
    Anexo_0742717_Termo_de_Referencia_DDR_Contratacao_Exercicio_2019.pdf
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De: Luiz Fernando Araujo De Matos <luiz.matos@oi.net.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Rejane Tavares Da Silva <rejane.silva@oi.net.br>
Data: 21/08/2020 05:51 PM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. STFC. Modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel). DDR. TRE-AL

Prezados, boa tarde.
                Segue proposta solicitada.
 
Atenciosamente,
Luiz Fernando Araujo de Matos
Vendas Governo Federal I 
Negocios B2b 
(014 61) 3131-3156
(014 61) 98531-5702
luiz.matos@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.

Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente

 
-----Mensagem original-----
De: Diego Henrique Duque <diego.duque@oi.net.br> 
Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 07:12
Para: Luiz Fernando Araujo De Matos <luiz.matos@oi.net.br>
Assunto: ENC: Solicitação. Proposta. STFC. Modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel). DDR. TRE-AL
 
PSP.
 
Atenciosamente,
Diêgo Henrique Duque
Analista Comercial III
Diretoria de Vendas Governo Federal - B2B
(61) 98491-9494
diego.duque@oi.net.br
SCN, Quadra 02 Bloco F Térreo - Ed. Estação Telefônica Centro-Norte - Brasília DF - CEP: 70712-906
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A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.
 
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em: quinta-feira, 20 de agosto de 2020 18:10
Assunto: Solicitação. Proposta. STFC. Modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel). DDR. TRE-AL
 
Prezado Senhor (a),
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obje�va a contratação de empresa prestadora de serviço telefônico Fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo/fixo e
fixo/móvel), por meio de interligação entre a central telefônica da contratada e a central PABX do contratante, através de sistema digital de 2 Mbps com um feixe de 30
(trinta) canais e a disponibilização de recursos de telefonia com serviço de Discagem Direta a Ramal (DDR), com 03 (três) cinquentenas; permi�ndo, assim, o recebimento de
chamadas externas sem a intervenção de telefonista.
 
 
Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos constantes do termo de referência em anexo.
 
Atenciosamente.
 
Antonio Ma�as de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
 
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712.
 

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

Arquivo: Proposta_TRE-AL_E1.pdf Tamanho: 353k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPOSTA N° 390-20/OI/B2B/GF/DV/GV 

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

A/C do Sr. Antonio Matias de Pinheiro Júnior 

 

 Prezado Senhor, 

 Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a prestação de Serviço Telefônico Fixo 

Comutado na modalidade local, por Entroncamento E1, conforme abaixo: 

 

Assinatura básica anual do entroncamento digital 
 

Tipo de entroncamento Quantidade 
Preço unitário 
(R$) - mensal 

Resultado 
(Qtde meses x preço) 

- anual 

Conexão 1 R$ 1.357,93 R$ 16.295,16 

Total R$ 16.295,16 

Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total 0% 

Valor do item após deduzido o percentual de desconto R$ 16.295,16 

    Instalação do entroncamento digital 
  

Tipo de entroncamento Quantidade 
Preço unitário 
(R$) - mensal 

Resultado 
(Qtde meses x preço) 

- anual 

Conexão 1 R$ 1.489,22 R$ 1.489,22 

Total R$ 1.489,22 

Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total 0% 

Valor do item após deduzido o percentual de desconto R$ 1.489,22 

    Assinatura básica anual do DDR 
  

Tipo de entroncamento Quantidade 
Preço unitário 
(R$) - mensal 

Resultado 
(Qtde meses x preço) 

- anual 

DDR (por cinquentena) 3 R$ 562,14 R$ 6.745,68 

Total R$ 6.745,68 

Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total 0% 

Valor do item após deduzido o percentual de desconto R$ 6.745,68 
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Quantidade 
anual de 

chamadas 
(estimada) 

Tempo médio 
estimado de 
duração das 
chamadas 
(minutos) 

Quantidade 
de minutos 
estimada 

(A) 

Valor cobrado 
por conexão 

para cada 
ligação. 

(B) 

Preço unitário 
para tarifação 
em minutos 

* (C) 

Subtotal 
T=(AXC)+B 

34.408 2 68.816 - R$ 0,11 R$ 7.569,76 

Percentual de desconto, linear, aplicável a qualquer ligação local fixo-fixo, a ser 
aplicado ao Preço total deste item (quantidade anual estimada x Preço) 0% 

Valor do subitem após deduzido o percentual de desconto R$ 7.569,76 

      

      

Destino das ligações 

Tráfego 
anual 

Estimado 
em Minutos  

Preço da Ligação 
em Minutos 

(R$) 

Preço unitário 
para tarifação 
em minutos 

* (C) 

Resultado 
(Tráfego x 
preço) em 
minutos.  
Valor anual 

Tráfego Telefônico local em 
chamadas Fixo-Móvel VC1 

30.000 - R$ 0,85 R$ 25.500,00 

Percentual de desconto, linear, aplicável a qualquer ligação local fixo-fixo, a ser 
aplicado ao Preço total deste item (quantidade anual estimada x Preço) 0% 

Valor do subitem após deduzido o percentual de desconto R$ 25.500,00 
*No preço estão computadas todas as despesas tais como: os custos operacionais, tributos, encargos sociais, taxas e 

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

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

 

Prazo de Instalação dos Serviços: 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura do Contrato; 

 

Prazo Contratual: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do Contrato. 

 

Dados da Empresa: 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (Em Recuperação Judicial)

CNPJ: 33.000.118/0001-79 Licenças:

Inscrição Estadual: 81680469 STFC/SCM Regiões 1/3

Inscrição Municipal: 38.534-4

Endereço: Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro 

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20230-070

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agencia : 3070-8

Conta Corrente: 4790-2  

Brasília, 21 de agosto de 2020. 

Atenciosamente, 
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E-mail - 0749590

Data de Envio: 
  24/08/2020 10:48:02

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

Para (com cópia oculta):
    manoel.silva@claro.com.br
    atendimento@timenordeste.com.br
    cristiano@timenordeste.com.br
    luizclc@embratel.com.br
    camila.ramos@embratel.com.br
    camilla.ramos@embratel.com.br
    kildar@embratel.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. STFC. Modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel). DDR. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas objetiva a contratação de empresa prestadora de serviço
telefônico Fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação
entre a central telefônica da contratada e a central PABX do contratante, através de sistema digital de 2
Mbps com um feixe de 30 (trinta) canais e a disponibilização de recursos de telefonia com serviço de
Discagem Direta a Ramal (DDR), com 03 (três) cinquentenas; permitindo, assim, o recebimento de
chamadas externas sem a intervenção de telefonista.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos constantes do termo de
referência em anexo.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br

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

Anexos:
    Anexo_0742717_Termo_de_Referencia_DDR_Contratacao_Exercicio_2019.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da renovação do Contrato Nº 15/2017

evento 0742711,  prestação de serviço telefônico fixo comutado -
STFC, na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel) celebrado com a
empresa TELEFÔNICA BRASIL SA - VIVO, CNPJ: 02.558.157/0001-
62, a vencer em 04/10/2020, no valor global de R$ 9.949,84 (nove mil
novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
conforme Anuência e Proposta de prorrogação com manutenção dos
valores, evento 0746814. 

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para aferição da vantajosidade na renovação, despacho
COMAP, evento 0748392.

 
Solicitamos cotação a algumas empresas,

eventos 0748581, 0748589 e 0749590, no entanto é claro o
desinteresse em razão do mercado limitado e desse mercado
entender que se trata de orçamento para ratificar uma possível
prorrogação contratual, no entando recebemos retorno da OI
Soluções, evento 0749589 com valor total de R$ 25.500,00 (vinte e
cinco mil e quinhentos reais).

 
Ressaltamos que temos um mercado restrito para

cotação e apesar de termos apenas uma proposta recebida, observa-
se vantajoso para a Administração a renovação do contrato com a
empresa TELEFÔNICA BRASIL SA - VIVO, CNPJ - 02.558.157/0001-
62 .

 
Foram juntadas as certidões de regularidade da empresa,

eventos 0743029, 0746821,0746822 e 0746824  .
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 26/08/2020, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751087 e o código CRC EF48C43F.

0007161-59.2020.6.02.8000 0751087v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
 
 
À SAD, após atendimento do Despacho

GSAD 0748228, por meio do Despacho SEIC 0751087.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/08/2020, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751214 e o código CRC FE8FFCF1.

0007161-59.2020.6.02.8000 0751214v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
 
Uma vez aferida a vantajosidade da prorrogação

contratual pretendida, encaminho os autos à SGO para a necessária
reserva de crédito.

Em paralelo, à SLC para elaboração da minuta do
respectivo termo aditivo.

Após, sigam os autos para a competente análise da AJ-
DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751520 e o código CRC 271683A0.

0007161-59.2020.6.02.8000 0751520v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  28/08/20  09:57                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 28Ago20                            NUMERO  : 2020PE000286   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA:SEGEC. RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMU-
  TADO - STFC, NA MODALIDADE FIXO/FIXO E FIXO/MÓVEL. DESPACHO SEGEC 0746825.    
  PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2017. PROC. 0007161-59.2020.6.02.8000              
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339039 070284 ADM TELEFO                   348,21
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   28Ago20   09:50
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 286 (0752205).

Observação:

Valor da Reserva conforme informação contida no Despacho
SEGEC 0746825.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 28/08/2020, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752206 e o código CRC 832D040D.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Processo nº 0007161-59.2020.6.02.8000           

MINUTA

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017,
celebrado  nos  autos  do  Procedimento
Administrativo nº  0002891-94.2017.6.02.8000,
entre  a  União,  por  intermédio  do  TRIBUNAL
REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,  e  a
empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Pelo  presente  instrumento,  o TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/
MF  sob  o  nº  06.015.041/0001-38,  neste  ato  representado  por  seu Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, Desembargador Otávio Leão Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430,
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68 , residente e domiciliado nesta Cidade,
e a empresa  TELEFÔNICA BRASIL S.A., situada na Av. Engenheiro Luiz Carlos
Berrini, n.º 1.376, bairro Cidade  Monções  –  CEP:  04571-936  –  São  Paulo.
Tel./fax:  (079)  3021-8057/99889-6939,  e-mail:  aline.asouza@telefonica.com,
site:  www.telefonica.com.br/www.vivo.com.br,  inscrita no CNPJ sob
n°02.558.157/0001-62,  neste ato representada por Wellington Xavier da Costa,
brasileiro,  solteiro, administrador  de  empresa,  portador do  documento  de
identidade n.º 3516308 SSP/GO, inscrito no CPF/MF n° 887.321.001-59 e Carlota
Braga  de  Assis  Lima,  brasileira,  casada,  administradora,  portadora  do
documento  de  identidade  nº  630.486  expedido  pelo  SSP/DF,  e  inscrita  no
CPF/MF nº 613.174.201-44, resolvem ajustar o presente  Termo Aditivo, com
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993  e na Cláusula Dez
do Contrato nº 15/2017, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Este  Termo  Aditivo  tem por  objeto  a  prorrogação  da  vigência  do
Contrato nº 15/2017,  que trata da prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO
COMUTADO –  STFC, na modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de
interligação  entre  a  central  telefônica  da  contratada  e  a  Central  PABX  do
contratante, por 12 (doze) meses.

 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

O valor  dos  serviços  fica  mantido  em  R$ 9.949,84  (nove  mil,
novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),  conforme
discriminado na tabela abaixo:

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO

COM
IMPOSTOS

VALOR
TOTAL

PERCENTUAL
DE DESCONTO

VALOR
TOTAL COM
DESCONTO

Assinatura
básica anual do
entroncamento

digital

01 395,64 4.747,68 36,811% 3.000,00

Processo SEI nº 0007161-59.2020.6.02.8000
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Instalação do
entroncamento

digital
01 389,22 389,22 66,000% 132,33

Assinatura
básica anual

do DDR
03 0,00 0,00 0,00% 0,00

Tráfego de
Ligação local

fixo - fixo
34.408 0,03 2.064,48 5,011% 1.961,02

Tráfego de
Ligação local
fixo – móvel

30.000 0,30 9.000,00 46,039% 4.856,49

Valor Global Estimado com desconto 9.949,84

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas  de  2020,  Programa  de  Trabalho:  Ação  Gestão  e  Administração  do
Programa – Custeio e Investimento – PTRES 167674, Elemento de Despesa  nº
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela
Nota de Empenho nº 2020NE000XXX, de XX de setembro de 2020, no valor de
R$ XX (XXXXXX). 

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente.

CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL

Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993 e alterações e na Cláusula Dez do Contrato nº 15/2017.

CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO
DA  AUTORIDADE  COMPETENTE  E  À  MANIFESTAÇÃO  DE  VONTADE  DA
CONTRATADA

Este Termo Aditivo vincula-se,  para todos os  efeitos,  ao despacho
GPRES  (evento  SEI  nº  XXXXXX),  da  lavra  do  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Vice-Presidente, e à manifestação de vontade da Contratada
sob evento SEI  nº 0746814,  ambos acostados ao Processo SEI  nº 0007161-
59.2020.6.02.8000

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS INCORPORAÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais.

Processo SEI nº 0007161-59.2020.6.02.8000
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os
seus  termos  o presente aditamento,  redigido  em duas  vias  de  igual  teor  e
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes.

Maceió/AL, XX de setembro de 2020.

Pelo CONTRATANTE:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
      Vice-Presidente,

 no exercício da Presidência do TRE/AL 

Pela CONTRATADA: 

   Wellington Xavier da Costa
                     Representante da empresa

                                            Carlota Braga de Assis Lima
                                         Representante da empresa

Processo SEI nº 0007161-59.2020.6.02.8000
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À AJ-DG, para análise da minuta do 3º Termo

Aditivo ao Contrato nº 15/2017.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/08/2020, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752334 e o código CRC 8D87A0B4.

0007161-59.2020.6.02.8000 0752334v1
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PROCESSO : 0007161-59.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 15/2017

 

Parecer nº 1555 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos,

para análise da minuta  (0752333) do Terceiro  Termo Aditivo
ao Contrato n.º 15/2017, celebrado com a empresa
TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob
n°02.558.157/0001-62, cujo objeto é a prorrogação do
contrato original por mais 12 (doze) meses. 

 
2. DO CONTRATO

O Contrato nº 15/2017 (0571941) de prestação de
serviço telefônico fixo comutado - STFC, na modalidade local
(fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação entre a
central telefônica da contratada e a Central PABX do
contratante foi lavrado em 11 de setembro de 2017, com
vigência de 12 (doze) meses, a partir de 4 de outubro daquele
ano (data de publicação do extrato).

O mencionado instrumento foi prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, por meio dos termos aditivos
abaixo relacionados:

Primeiro Termo Aditivo (0571949),  em
setembro de 2018;
Segundo Termo Aditivo (0608855), em
setembro de 2019.

 
 Logo, encontra-se vigente, e a presente

prorrogação obedece ao permissivo legal acima citado.
No evento 0746814, tem-se manifestação e

proposta da contratada quanto à prorrogação, inclusive, 
mantendo-se o valor atualmente praticado.
 

3. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 

Impende assinalar, inicialmente, que a
possibilidade de prorrogação do ajuste ora intentado
encontra-se albergada no comando contido no art. 57, II, da
Lei nº 8.666/93:  

"Art. 57. A duração dos contratos regidos
por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários,
exceto quanto aos relativos:
I – Omissis.
II – à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vista à
obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses.” (Redação dada pela
Lei nº 9.648/98)
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O fundamento da hipótese legal é a existência de
contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o
administrativista Marçal Justen Filho:

“A identificação dos serviços de natureza
contínua não se faz a partir do exame
propriamente da atividade desenvolvida
pelos particulares, como a execução
contratual. A continuidade do serviço
retrata, na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser satisfeita. Ou
seja, o dispositivo abrange os serviços
destinados a atender necessidades
públicas permanentes, cujo atendimento
não exaure prestação semelhante no
futuro. Estão abrangidos não apenas os
serviços essenciais, mas também
compreendidas necessidades públicas
permanentes relacionadas com atividades
que não são indispensáveis. O que é
fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita
através de um serviço.”
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à
Lei de Licitações e Contratos. São
Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p.
492/493.)

Tal conclusão guarda consonância com o caso ora
em análise, porquanto patente que os serviços em foco são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

Desta forma, tem-se plenamente possível o
enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de previsão de prorrogação
contratual, nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, desde que aferida a vantajosidade para a
Administração.

 

4. DA AFERIÇÃO DA VANTAJOSIDADE

No Despacho SEIC (0751087), a Seção de Instrução
de Contratações comprovou a vantajosidade da prorrogação
contratual. 

Foram juntadas as certidões de regularidade da
empresa eventos  0743029, 0746821,0746822 e 0746824 (a
Certidão de FGTS venceu último dia 27 de agosto).

No evento 0752205, consta a reserva de crédito, a
cargo da COFIN.

 
 

5. LISTA DE VERIFICAÇÃO 

No evento  0742718,  consta a lista de verificação
exigida no Anexo XV da Portaria Presidência nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU (alteração nos contratos
administrativos), que regulamentou a obrigatoriedade do uso
de listas de verificação dos procedimentos de contratações de
bens e serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

 

6. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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A prorrogação da vigência contida na minuta 
0752333, como visto, encontra amparo nas disposições
contidas no inciso II, do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e ainda na
cláusula dez  do termo contratual (0571941).

No que se refere ao conteúdo da minuta contratual,
vê-se que guarda consonância com as regras dispostas no art.
55 da Lei de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), o objeto, referente à prorrogação da vigência
(cláusula primeira), os valores decorrentes da prorrogação e
do aditamento contratual (cláusula segunda), a dotação
orçamentária que garantirá os pagamentos (cláusula terceira),
o fundamento jurídico da prorrogação (cláusula quarta), a
vinculação do termo aditivo ao ato de autorização da
Presidência e à proposta da contratada (cláusula quinta), a
publicidade (cláusula sexta) e, por fim, as incorporações do
termo aditivo ao contrato (cláusula sétima).

De acordo com a cláusula segunda do referido
instrumento, o valor dos serviços fica mantido em R$
9.949,84 (nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e
oitenta e quatro centavos).

 
7. CONCLUSÃO

Verifica-se a necessidade de se juntar aos autos
nova consulta à situação perante o FGTS, haja vista que a
certidão constante no SICAF venceu último dia 27.

Atendida a ressalva acima, esta Assessoria Jurídica
aprova, nos termos do parágrafo único do artigo 38, da Lei nº
8.666/93,  a minuta do terceiro  termo aditivo ao Contrato
15/2017 (0752333), de prestação de serviço telefônico fixo
comutado - STFC, na modalidade local (fixo/fixo e
fixo/móvel), por meio de interligação entre a central telefônica
da contratada e a Central PABX do contratante, celebrado com
a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob
n°02.558.157/0001-62.  

O termo aditivo prevê a prorrogação da vigência do
contrato por mais 12 (doze) meses, mantido o valor. 

À consideração superior.
 

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 28/08/2020, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/08/2020, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752470 e o código CRC 64DC5029.
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