
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5540 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBEA

 

Senhora Chefe da SBEA e Fiscal do Contrato de
Manutenção do Sistema de Bibliotecas ALEPH,

 
Conforme consta dos autos do processo eletrônico

SEI n. 0002225-25.2019.6.02.8000, este Tribunal Regional
Eleitoral, com apoiamento no Instrumento Contratual de n.
14/2019, assinado pelo ordenador de despesa - o Presidente
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, contratou a empresa
EXLBR Tecnologia, Soluções e Serviços Ltda., com vistas à
promoção da manutenção e suporte ao Sistema de Bibliotecas
ALEPH, por um período de 12 (doze) meses, avença esta que
se extinguiu, registre-se, no dia 04 de julho do corrente
exercício, em função do decurso do respectivo prazo de
validade. 

 
Em relação ao contrato em tela, é de se observar

que naquela oportunidade - ou melhor - antes dela, não fora
deflagrado nenhum procedimento com o fito de se promover a
renovação do mesmo, e não foi - de fato - haja vista as
inúmeras orientações emanadas do Comitê Gestor da Rede de
Bibliotecas da Justiça Eleitoral - REJE, no sentido de que os
Regionais que possuíssem contratos próximos do vencimento
- a exemplo do Regional de Alagoas - suspendessem os
procedimentos voltados à respectiva renovação.

 
Nesse sentido, como explicitado pelo Comitê Gestor

da REJE, é de se verificar que o Tribunal Superior Eleitoral,
até então analisava a plausibilidade de reunião de todos os
contratos de manutenção do Sistema ALEPH, motivo pelo
qual, sabendo, aquele Superior, que vários Regionais
possuíam contratos na iminência de termo final, formulou a
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supracitada orientação.
 
Atente-se para o fato da própria Gerente Comercial

da ProQuest, Senhora Juliana Silva, mediante mensagem
eletrônica, ter consignado que referidas tratativas se
encontravam em desenvolvimento junto ao e. TSE, conforme
demonstra a mensagem, abaixo, consignada:

 
"De: Juliana Silva
Para: "edneyanjos" Data: 04/06/2020 11:27 AM
Assunto: [biblioteca] RENOVAÇÃO
CONTRATUAL. SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA
Prezado Edney, Bom dia e obrigada por seu e-
mail.
Estamos em negociação com o TSE em busca
de unificar os contratos dos TREs com o deles,
por isso ainda não enviamos as propostas e
documentos para os TREs individualmente.
Tão breve recebamos o parecer do TSE,
informaremos a todos e enviaremos os
próximos passos.
No caso de dúvidas, não hesite em me
contatar.
Atenciosamente,
Juliana Silva 31 99144 7637"

 
Acontece que a REJE, por conduto de novel

mensagem eletrônica, esta datada do último dia 06 deste mês,
utilizando-se de um outro viés de orientação, desta feita,
sugere aos Tribunais Regionais Eleitorais que prossigam com
os procedimentos para renovação do indigitado contrato. 

 
Com efeito, registre-se que, em meio a esses

acontecimentos, a contratada informou a esta Unidade de
atuação administrativa que a representação e exclusividade do
Sistema ALEPH passou a ser da ProQuest do Brasil, e que a
equipe da EXLBR, que sempre prestou o atendimento à REJE,
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foi contratada pela ProQuest do Brasil e seguirá fornecendo o
suporte referido.

 
Pois bem!
 
Em observância às prescrições constantes da

Resolução TRE-AL n. 15.787, de 15 de dezembro de 2017, que
trata das normas de contratação no âmbito deste Tribunal,
apresento a Vossa Senhoria a anexa proposta formulada pela
ProQuest Latin América Serviços e Produtos Para Acesso à
Informação Ltda. (evento SEI n. 0744812) esta que 
possibilitará a contratação dos serviços de manutenção
anual do Sistema de Bibliotecas ALEPH.

 

Nesse contexto, é de se evidenciar, ainda,
mormente em função dos princípios da eficiência e
economicidade que permeiam as ações voltadas à contratação
pública, que o valor total do referido contrato é R$ 6.033,11
(seis mil trinta e três reais e onze centavos), tudo em
conformidade com o que consta da proposta ofertada pela
supracita empresa e do termo de referência formulado por
este subscritor (evento SEI n. 0744127).

 
A propósito, em relação à previsão orçamentária

com vistas ao enfrentamento da despesa em proposição, é de
se ver que se encontra demonstrada a existência de crédito
suficiente, pois conforme consta da anexa Proposta
Consolidada de Ajustes do Orçamento Ordinário para o
exercício de 2020, juntada aos autos deste processo (evento
SEI n. 0744474), há reserva de crédito, fato este que só
reforça a certeza de que a proposição em tela atende ao plano
de aquisições para o ano corrente.

 
Demais disso, é de se registrar que se encontra

integrada ao entelado processo, conforme comprova o evento
SEI de n. 0744080, a certidão de exclusividade emitida pela
Associação Brasileira das Empresas de Software -
ABES, dando conta de que a supracitada empresa é a única
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subsidiaria no Brasil autorizada a comercializar, implementar,
prestar manutenção, treinamento e suport e , em todo o
território nacional, ao sistema descrito acima.

 
Por derradeiro, em fiel cumprimento ao dever de

informação que, decerto, deve nortear os procedimentos
administrativos, ressalto que a proposta comercial anexada
aos autos deste processo eletrônico sob o evento de n.
0744076, inafastavelmente, deve ser desconsiderada em
virtude da apresentação de erro material invencível.

 
Com isso, apresentadas as razões iniciais de

instrução, submeto os autos deste processo eletrônico à
exauriente cognição de Vossa Senhoria, para análise, reforço
e deliberação respeitantes à aprovação e ao prosseguimento
do objeto em tela.

 

Atenciosamente,
 

Edney dos Anjos
Analista Judiciário - Área Judiciária
Gestor de Contrato de Sistema de Biblioteca ALEPH
Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA
 

 

 
 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY DOS ANJOS, Analista Judiciário, em
13/08/2020, às 19:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744039 e o código CRC 10B9FC11.

0007241-23.2020.6.02.8000 0744039v18
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Atenciosamente, 
 
 
 

 
Juliana Silva                                                                       
Gerente de Contas                                                             
juliana.silva@proquest.com                                      
(31) 9 9144-7637                                                               
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C E R T I D Ã O Nº 200713/35.806  página 1 de 3 
 
 

ABES  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE 
 
 

C E R T I F I C A 
 
 

para os devidos fins e a quem possa interessar, que de acordo com seus dados cadastrais a 
empresa PROQUEST LATIN AMÉRICA SERVIÇOS E PRODUTOS PARA ACESSO À 
INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.775.256/0001-94, com sede à Rua Russel, 
804  4 and - Glória  Fone.: (11) 3042-8980  CEP 20210-010  Rio de Janeiro/RJ, associado 
na ABES sob o nº 2152/1, está quites com suas obrigações mensais e em pleno gozo de seus 
direitos associativos. 
 
CERTIFICA mais, que documentos devidamente firmados em seu poder atestam: 
 
1. que é a empresa PROQUEST LATIN AMÉRICA SERVIÇOS E PRODUTOS PARA 

ACESSO À INFORMAÇÃO LTDA. é a ÚNICA subsidiaria no Brasil e a única autorizada pela 
ProQuest LLC., a comercializar, implementar, prestar manutenção, treinamento e suporte  
em todo o território nacional aos programas/produtos, abaixo listados: 

 
2. que os programas/produtos, abaixo listados, são compostos de uma interface de busca 

desenvolvida pela ProQuest LLC que permite uma grande variedade de ferramentas que 
facilitam o acesso a um mix particular de conteúdos de forma também particular para o 
mercado acadêmico: 

 
 SIRS 
 ProQuest Dissertations & Theses Global/PQDT Global 
 Pivot 
 Entertainment Industry Magazine Archive 
  
 Trench Journals 
 ProQuest Research Companion 
 ProQuest Humanities Collections 
 ProQuest Earth Science Collection; 
 ProQuest Environmental Science Collection 
  
 ProQuest Historical Newspapers: Black Newspapers 
 ProQuest lnternational Newsstream 
 ProQuest Global Newstream 
 Latin America Newsstream 
 Natural Science Collection 
 ProQuest Newspapers 
 SciTech Premium Collection 
 Technology Collection 
 Animal Behavior Abstracts 
 Entomology Abstracts 
 Agricultural & Environmental Science Database 
 Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database 
 Biological Science Database 
 Acta Sanctorum 
 Patrologia Latina 
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 Black Abolitionist Papers -1830-1865 
 Black Studies Center 
 EEB - Early European Books 
 EEBO - Early English Books Online 
 History Study Center 
 IIMP: International Index of Music Periodicals 
 IIPA: International Index for the Performing Arts 
 International Bibliography of Art 
 American Film lnstitute Catalog 
 Avery lndex To Architectural Periodical 
 Bowker (Global) Books in Print 
 DAAI: Design and Applied Arts Index 
 ERIC via plataforma ProQuest  
 Film lndex lnternational 
 IBSS: lnternational Bibliography of the Social Sciences 
 Linguistics and Language Behavior Abstracts 
 Periodicals Archive Online (PAO) 
 ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts 
 GeoRef via plataforma ProQuest 
 LISA: Library and lnformation Science Abstracts 
 MEDLINE via plataforma ProQuest 
 METADEX via plataforma ProQuest 
 - Safari Collection 
 Sociological Abstracts 
 Sociology Collection 
 ProQuest One Academic 
 Academic Complete 
 Academic Complete - Coleções Temáticas 
 Campus-M 
 PRISMA-Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas 
 Family Health Database 
 Health and Medical Collection 
 Health Research Premium Collection 
 ProQuest Research Library 
 ProQuest Social Science Journals 
 Ebook Central (Compra perpétua/DDA) 
 ABI Inform 
 ProQuest Congressional 
 Digital National Security Archives 

 ProQuest Career and Technical Education 
 ProQuest Central 
 ProQuest Education Journals 
 ProQuest Entrepreneurship 
 ProQuest Nursing & Allied Health Source 
 ProQuest Political Science 
 ProQuest Psychology Journals 
 ProQuest Science Journals 
 Factiva 
 Culturegrams 
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 ProQuest Agriculture Journals 
 ProQuest Biology Journals 
 ProQuest Computing 
 ProQuest Religion 
  Safari Collection 
 Text Data Mining  TDM Studio 
 Sociology Collection 
  
 Literature Online 
 Vogue Archive 
 ProOuest Library Science 
 Periodicals Index Online 
 Refworks 
 Summon 
 Materials Science & Engineering Database 
 ProQuest Art Design and Architecture Collection 
 Library Science Database 
 Business Premium Collection 
 J.P. Morgan Research 
 Inspec 
 AVON 
 Alexander Street vídeos 
 Primo 
 Primo Central 
 SFX 
 Sip 2 
 ALMA 
 Leganto 
 Exploro 
 Aleph 
 Alephino 
 BX 
 Metalib 
 Primary Sources/Fontes Primárias 

 
VALIDADE DESTA CERTIDÃO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

São Paulo, 13 de julho de 2020. 

 

 

 

 

[#67716270800#] 

ABES  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE 
MANOEL ANTONIO DOS SANTOS-DIRETOR JURÍDICO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ANUAL DO
SISTEMA DE BIBLIOTECAS ALEPH
 
1 OBJETO
 
1.1 Contrato de Serviços de Manutenção do Sistema de Bibliotecas
ALEPH, por um período de 12 (doze) meses, junto à empresa
ProQuest Latin América Serviços e Produtos Para Acesso à
Informação Ltda.
 
2 JUSTIFICATIVA
 
2.1 Compete à Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA,
dentre outras atribuições, possibilitar aos seus usuários o acesso a
informações atualizadas, proporcionando-lhes os meios e condições
necessárias à consecução deste objetivo.
 
2.2 Uma das estratégias para tornar exequível tal objetivo é a
Contratatação de Serviços de Manutenção do Sistema de Bibliotecas
ALEPH, com vistas à promoção e asseguramento das rotinas
respeitantes ao controle de catalogação, empréstimos de livros e
periódicos, inclusive com facilitação do respectivo acesso.
 
2.3 Assim, obedecendo aos princípios constantes da Lei Federal n.
8.666/93, propõe-se, por instrumento de procedimento licitatório
adequado, o contrato de Serviços de Manutenção do Sistema de
Bibliotecas ALEPH.
 
3 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
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3.1 Contrato de Serviços de Manutenção do Sistema de Bibliotecas
ALEPH, por um período de 12 (doze) meses.
 
4 DO CUSTO
 
4.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços objeto
do presente contrato, o valor total de R$ 6.033,11 (seis mil trinta e
três reais e onze centavos), tudo em conformidade com o que consta
da proposta ofertada pela supracita empresa.
 
 
5 DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
5.1 Uma vez decidida a contratação, o TRE/AL comprometer-se-á:
a) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições
estipulados na proposta de preços da Contratada;
b) promover, através de seus representantes (gestor e fiscal), o
acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da
mesma;
c) proporcionar à Contratada as facilidades necessárias, a fim de que
possa desempenhar normalmente os serviços contratados;
d) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer
irregularidade constatada na execução dos serviços;
e) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de
Contabilidade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização
de tributos da União, Estado ou Município, as características e os
valores pagos à Contratada, segundo o disposto no artigo 63 da Lei
nº 4.320/64.
 
6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

6.1 Oferecer suporte para utilização do Sistema ALEPH, por
instrumentto do link:www.proquest.com, com retorno em até 24
horas para o e-mail do Servidor desta Seção de Biblioteca, Editoração
e Arquivo - SBEA, ou até mesmo, por instrumento de ligação
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telefônica, neste caso, a depender da urgência ensejada pela
situação.
6.2 Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, conforme
determina a Legislação específica.
6.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
comerciais e fiscais resultantes da execução do Contrato.
6.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do
presente Contrato, sem a prévia anuência do CONTRATANTE.
6.5 Responder diretamente pelos danos causados à Administração ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução do Contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo órgão interessado.
 
7 DO PAGAMENTO
 
7.1 Após verificado que o serviço se encontra de acordo com as
exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE
efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de
Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de
Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados da data do adimplemento de cada parcela, exceto os
pagamentos decorrentes de despesas até R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da fatura, reserva-se o direito de recusar o pagamento
se, no ato da atestação, for observado que o material e/ou serviço
fornecidos não estão de acordo com as especificações apresentadas e
aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.
 
8 SANÇÕES
 
A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas
na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a ser aplicada pela autoridade
competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou
prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.
 
9 VIGÊNCIA
9.1 Este Contrato terá vigência de 12 meses, com termo inicial a
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partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, tendo início em dia de expediente, devendo excluir o primeiro
e incluir o último, inclusive podendo ser o mesmo ser rescindido, por
ato unilateral da contratante, a qualquer tempo, sem haver a
obrigação de pagar qualquer espécie de multa rescisória, bastando
apenas avisar - por escrito, à contratada, com a antecedência de 10
(dez) dias úteis.
 
10 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
 
10.1 Tem-se como Gestor e respectivo Fiscal, este que também
atuará como Gestor substituto, do presente procedimento, os
Servidores designados por instrumento da Portaria Presidência n.
438/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG.
 
Maceió, 13 de agosto de 2020.
_____________________________
Analista Judiciário - Área Judiciária.
 
De acordo. _____________________________
Chefe da Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA.

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY DOS ANJOS, Analista Judiciário, em
17/08/2020, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 17/08/2020, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744127 e o código CRC 1DF0D37D.
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Atenciosamente, 
 
 
 

 
Juliana Silva                                                                       
Gerente de Contas                                                             
juliana.silva@proquest.com                                      
(31) 9 9144-7637                                                               
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5611 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBEA

 
 
Senhora Coordenadora,
 
Informo que a possibilidade do TSE reunir todos os

contratos de prestação dos serviços de manutenção e suporte do
Sistema Aleph dos TREs com a empresa ProQuest, não teve êxito,
conforme se verifica no processo SEI 0005068-26.2020.6.02.8000, e-
mail encaminhado pelo Comitê Gestor da Rede de Bibliotecas da
Justiça Eleitoral - REJE, sugerindo que os Regionais desse
prosseguimento a renovação contratual (0744769).

 
Em face do exposto, deu-se inicio ao presente processo

suficientemente instruído, com vistas a contratação do
supramencionado objeto.

 
Isto posto, encaminho os autos á Vossa Senhoria, para

análise e demais providências.
 
Respeitosamente,
 
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo.
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Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 15/08/2020, às 00:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0745763 e o código CRC AD2D0A5A.

0007241-23.2020.6.02.8000 0745763v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2020.
 
Senhora Secretária,
 
Tendo em vista as Informações 5540 (0744039) e

 5611 (0745763), ambas da Seção de Biblioteca, Editoração e
Arquivo (SBEA), encaminho os presentes autos a V.Sa. com o
objetivo de tornar efetiva a renovação do contrato com a
empresa ProQuest Latin América Serviços e Produtos para
Acesso à Informação Ltda, para o serviço de manutenção
anual do Sistema de Bibliotecas Aleph, utilizado pela Rede de
Bibliotecas da Justiça Eleitoral (REJE).

 
O processo está devidamente instruído, contendo o

Termo de Referência (0744127), a proposta da empresa
(0744812), no valor de R$ 6.033,11 (seis mil trinta e três reais
e onze centavos) para o período de 12 (doze) meses,
a Certidão de exclusividade emitida pela Associação Brasileira
das Empresas de Software - ABES (0744080), bem como
outros documentos necessários.

 
À consideração superior.
 
 
 

Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora
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Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 18/08/2020, às 21:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747361 e o código CRC 56DA1349.

0007241-23.2020.6.02.8000 0747361v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Com espeque no artigo 111, Inciso VI, da Resolução

TRE/AL nº 15.904, de 09 de julho de 2018, aprovo o Termo de
Referência, evento nº 0744127, oriundo da Coordenadoria de
Jurisprudência e Documentação, o qual versa sobre a renovação do
contrato com a empresa ProQuest Latim América Serviços e
Produtos para Acesso à Informação Ltda, para o serviço de
manutenção anual do Sistema de Bibliotecas ALEFH, utilizado pela
Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral (REJE), para o período de 12
(doze) meses.

Isto posto, encaminho o presente feito a essa Secretaria
para as providências que o caso requer.

 
Atenciosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 19/08/2020, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747634 e o código CRC E6A116A4.

0007241-23.2020.6.02.8000 0747634v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
 
À Diretoria-Geral.
 

 
Senhor Diretor,
 
Tratam os presentes autos da contratação dos serviços

de manutenção e suporte ao Sistema de Bibliotecas ALEPH, tendo
em vista o encerramento do Contrato nº 14/2019, em decorrência
dos motivos expostos pela gestão contratual na Informação nº 5540
(evento SEI nº 0744039).

O Termo de Referência apresentado pela SBEA, no evento
SEI nº 0744127, foi aprovado pela Senhora Secretária Judiciária, por
meio do Despacho GSJ 0747634, e conta ainda com a aprovação
desta Secretaria.

Além disso, a despesa está prevista no item 201 do Plano
Anual das Contratações Administrativas deste ano (eventos
SEI 0669112 e 0669129).

Isso posto, peço vênia para evoluir o feito à consideração
superior de V. Sa., em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, sugerindo, caso concorde, a
posterior remessa à COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º
da mencionada Resolução.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2020, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748391 e o código CRC 462D16AE.

0007241-23.2020.6.02.8000 0748391v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
Ciente das informações insertas no

Despacho 0748391, faço encaminhar o feito à Coordenadoria
de Material e Patrimônio, para as providências fixadas no art.
8º, da Res. TRE/AL Nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/08/2020, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748972 e o código CRC 5162D220.

0007241-23.2020.6.02.8000 0748972v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0748972, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/08/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750575 e o código CRC CB3D2B14.

0007241-23.2020.6.02.8000 0750575v1
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E-mail - 0750709

Data de Envio: 
  25/08/2020 15:33:58

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

Para:
    juliana.silva@proquest.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS - RENOVAÇÃO ALEPH- TRE-AL

Mensagem: 
  Prezada Juliana, 

Para que possamos dar continuidade no processo de renovação da plataforma Aleph por mais 12 meses,
necessário se faz o envio de pelo menos 03(três) notas de empenho ou ainda fiscais e de preferência para
outros órgãos públicos federais, para fazermos a compatibilidade de valores praticados, bem como uma
declaração de inexistência de nepotismo, modelo em anexo.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    declaracao_nepotismo_2019.pdf
    E_mail_0744076_Proposta_Comercial_ProQuest___M._S._de_B._ALEPH.pdf

E-mail SEIC 0750709         SEI 0007241-23.2020.6.02.8000 / pg. 57



 

ProQuest Latin America Serviços e Produtos para Acesso à Informação – CNPJ 05.775.256/0001-94 

Rua Libero Badaro, 158, 22 andar, Centro, SP - SP  

CEP: 01008-904 

www.proquest.com 

  

 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ART. 2º, V, DA 

RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS E PRODUTOS PARA ACESSO A INFORMAÇÃO LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.775.256/0001-94, situada na Rua Libero Badaró, 158, 

andar 22, Centro,Sãoo Paulo - SP, CEP 01.008-04 representada por Nilton Carlos de Oliveira, CPF 

022.503.648-77,  Carteira de Identidade Nº 12.779.728-2, expedida por SSP-SP, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Monte Alegre, nQ 73, 

apto. 41, CEP: 05014-000, vem DECLARAR, sob as penas da lei, e nos termos do artigo 2º, V, da 

Resolução CNJ Nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ Nº 229/2016, QUE NÃO TEM em seu 

Quadro Societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º 

grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE 

ALAGOAS, ou de servidor investido em cargo de Comissão ou de Assessoramento do Quadro de Pessoal 

daquele Tribunal. Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, 

ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, 

bem como a sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente 
relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento 
é particular. 
 
 

 
 

 São Paulo, 26 de Agosto de 2020. 
 
 
  
         
  ____________________________ 
 Nilton Carlos de Oliveira 
 Diretor de Vendas Latam 
 
 

DocuSign Envelope ID: 7CFD6EA0-1A5D-40A7-B102-4561688A78CB
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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: 28/08/2020 10:35:13 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA 
ACESSO A INFORMACAO LTDA. 
CNPJ: 05.775.256/0001-94 
 
 
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. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.775.256/0001-94
Razão Social: PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO A

INFORMACAO LTDA.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/10/2020

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/02/2021
FGTS 06/09/2020
Trabalhista Validade: 08/02/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/01/2021
Receita Municipal Validade: 19/10/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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: 28/08/2020 10:37 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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02509594451Usuário:

28/08/2020 10:40:05Data e hora da consulta:

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

PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PA Adimplente05775256
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 Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
Senhora Coordenadoara,
 
Tratam os autos da Renovação da Assinatura do Sistema

de Manutenção de Bibliotecas - Software ALEPH, conforme Termo de
Referência, evento 0744127.

 
Após chegados os autos a esta Unidade para instrução,

despacho COMAP, evento 0750575.
 
A empresa juntou Proposta comercial, evento 0744812;

apresentou declaração da inexistência de prática de nepotismo, Res.
Nº 229/2016, evento 0752255, e a declaração de exclusividade
expedida pela Associação Brasileira das Empresas de Software-
ABES, evento 0744080.

 
A empresa fornecedora encaminhou documentos para

comprovação do valor praticado, eventos 0752257 e 0752261.
 
Foram extraídas as certidões negativas de débitos fiscais,

tributários e trabalhistas , bem como os resultados negativos das
pesquisas feitas ao CADIN, Portal da Transparência, CNJ e TCU,
eventos 0752268, 0752271 e 0752275.  

 
De tal modo, sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por

inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº
8.666/93 com a fornecedora PROQUEST LATIN AMERICA
SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO AINFORMACAO
LTDA, CNPJ: 05.775.256/0001-94, no valor total de R$6.033,11 (seis
mil trinta e três reais e onze centavos). 
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/08/2020, às 10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752276 e o código CRC 4C87629A.

0007241-23.2020.6.02.8000 0752276v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0752276, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/08/2020, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752404 e o código CRC 609C4EB4.

0007241-23.2020.6.02.8000 0752404v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
 
 
À AJ-DG, para análise da conformidade da

contratação direta pretendida.
 
Concomitantemente, à COFIN para a reserva de

crédito.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/08/2020, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752408 e o código CRC 3FBD9BB0.

0007241-23.2020.6.02.8000 0752408v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0752408).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/08/2020, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752546 e o código CRC 05AE444F.

0007241-23.2020.6.02.8000 0752546v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À SAD,
 
Para juntar aos autos a minuta correspondende à

contratação direta que ora se pretende efetivar.
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/08/2020, às 14:24, 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
0752566 e o código CRC 4102E6AC.

0007241-23.2020.6.02.8000 0752566v1

Despacho AJ-DG 0752566         SEI 0007241-23.2020.6.02.8000 / pg. 70



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.
Sigam os autos à SLC, em atenção ao Despacho AJ-

DG 0752566.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/08/2020, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752670 e o código CRC F49F705E.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 289/2020 (0753251)

Observação:

Por se tratar de nova contratação, a reseva de crédito utilizou
todo o valor do crédito disponível para posterior ajuste quando da emissão da
competente nota de empenho, tendo em vista a numeração e a definição da
vigência contratual, inclusive com previsão de novo fornecedor.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 31/08/2020, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753252 e o código CRC 8B738658.
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De: Juliana Silva <Juliana.Silva@proquest.com>
Para: "denisearaujo@tre-al.jus.br" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 08/09/2020 05:48 PM
Assunto: Documentos representante legal ProQuest
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Olá Denise,
 
Boa tarde! Conforme solicitado, seguem dados do nosso representante legal.  Em anexo, a procuração caso necessite
 
Nome: Nilton Carlos de Oliveira
CPF: 022.503.648-77 Iden�dade: 12.779.728-2 SSPSP
 
Quando es�ver pronto, pode por gen�leza enviar para o meu email: juliana.silva@proquest.com , que encaminharei
para ele assinar eletronicamente. Meu telefone é o 31 99144-7637.
 
Qualquer outra necessidade, não hesite em me contatar.
 
Atenciosamente,
 

 
Juliana Silva – Account Manager Brazil
Rua Libero Badaró 158, 22º andar - Centro, São Paulo, SP - Brazil 01.008-904
E: juliana.silva@proquest.com | Cel: (55 31) 99144-7637

Better research. Better learning. Better insights.
 
Atualize seus dados e con�nue recebendo comunicações de marke�ng e eventos.
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Anexados:

Arquivo: Procuração_ProQuest
Ltda._NiltonOliveira_Val_Jul2021.pdf

Tamanho:
334k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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CONTRATO Nº xx/2020
Processo SEI nº 0007241-23.2020.6.02.8000

Minuta

Contrato  de  prestação  de  serviços  que
celebram  entre  si  a  União,  através  o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e a

empresa ProQuest  Latin  América
Serviços  e  Produtos  Para  Acesso  à
Informação Ltda.

 

Pelo  presente  instrumento,  o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta
cidade, e a empresa ProQuest Latin América Serviços e Produtos Para Acesso à
Informação Ltda., doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNP sob nº
05.775.256/0001-94,  com  sede  na  Rua  Líbero  Badaró,  nº  158,  22º  andar,
Centro,  São  Paulo/SP,  CEP:  01008-904,  fone:  (31)  99144-7637,e-mail:
juliana.silva@proquest.com,  neste  ato  representada  por  Nilton  Carlos  de
Oliveira, CPF nº 022.503.648-77, RG nº 12.779.728-2 SSP/SP, resolvem celebrar
o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, adiante especificado, com
fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, e de acordo com o que consta
do  Processo  SEI   nº   0002225-25.2019.6.02.8000,   mediante  as  seguintes
cláusulas:

                 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal n° 8.666/93
e alterações posteriores. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Aplicam-se  também,  no  que  couber,  os  demais
preceitos de Direito Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos,
as do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), os princípios de teoria
geral dos contratos, e as normas de direito privado.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  Aplica-se  ainda,  a Resolução nº 15.787,  de
15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no endereço
eletrônico www.tre-al.jus.br.

                               CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Contrato nº xx/2020
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O presente contrato tem por objeto serviços de manutenção do Sistema
de Bibliotecas ALEPH.

           CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os  serviços  objeto  deste  contrato  abrangerão  a  manutenção  mensal
continuada, que inclui suporte por telefone e e-mail, e correção de problemas,
para uma licença de acesso para uma sub-biblioteca, duas licenças de acesso
para usuários Staff e duas licenças de acesso para usuários OPAC Web. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O suporte técnico se dará nas seguintes condições:

a) Suporte  técnico  telefônico,  para  solução  de  dúvidas  e  problemas
operacionais,  disponível  nos  dias  úteis  (2ª  a  6ª  feiras)  em  horário
comercial (das 8h às 18h). O problema ou dúvida apresentada deverá
ser solucionada no prazo de 24 horas. 

b) Atendimento  on-site,  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  por
problemas de instalação, conflitos com o ambiente operacional, dúvidas
e problemas não resolvidos via suporte telefônico. Solução em um prazo
máximo de 15 dias.

c) As despesas decorrentes do atendimento  on-site correrão por conta da
Contratada.

             CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

1) Prestar suporte técnico, nos dias e prazos dispostos na cláusula anterior;

2) Oferecer suporte para utilização do Sistema ALEPH, por instrumento do
link:www.proquest.com, com retorno em até 24 horas para o e-mail do
Servidor desta Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA, ou até
mesmo, por instrumento de ligação telefônica, neste caso, a depender
da urgência ensejada pela situação;

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

4) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, des-
de que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços; 

5) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas
que porventura venham a ocorrer ser sanadas em até 24h, contadas do
momento da solicitação;

Contrato nº xx/2020
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6) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

7) Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato pe-
los servidores designados como gestor e fiscal do mesmo;

8) Apresentar, no momento da contratação, certificado de que os seus téc-
nicos, responsáveis pela execução dos serviços, participaram de treina-
mento específico reconhecido pelo fabricante do equipamento;

9) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomen-
dações aceitas pela boa técnica;

10)Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após o início da vigência
contratual;

11)  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados e executar
o contrato em estrita conformidade com as disposições deste instrumen-
to e da legislação vigente; 

12)   Manter, ininterruptamente, durante a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na celebração do mes-
mo, conforme determina a Legislação específica, principalmente a regu-
laridade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade e outras previs-
tas na legislação vigente, aplicável à natureza dos serviços objeto do ins-
trumento contratual;

13) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comer-
ciais e fiscais resultantes da execução do Contrato;

14) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Con-
trato, sem a prévia anuência do CONTRATANTE; 

15)   Fornecer ao Gestor e ao Fiscal do contrato, nomeados pela Administra-
ção, a qualquer tempo, todas as informações de interesse do CONTRA-
TANTE, atendendo às suas solicitações no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de aplicação das sanções legais e contratuais ca-
bíveis; 

16)  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supres-
sões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a exe-
cução dos serviços mencionados;
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b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade,
vinculativa ou não,  acerca do contrato firmado com o Tribunal Re-
gional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado
pela Administração;

       CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

1) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados na
proposta de preços da Contratada;

2) promover, através de seus representantes (gestor e fiscal), o acompanha-
mento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contrata-
da as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas correti-
vas por parte da mesma;

3) proporcionar à Contratada as facilidades necessárias, a fim de que possa de-
sempenhar normalmente os serviços contratados;

4) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade cons-
tatada na execução dos serviços;

5) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabili-
dade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da Uni-
ão, Estado ou Município, as características e os valores pagos à Contratada, se-
gundo o disposto no artigo 63 da Lei nº 4.320/64.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reserva-se ao direito de exercer
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, nos termos do art. 67 e
ss. da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO  -   Tem-se como Gestor  e respectivo  Fiscal,  este que
também  atuará  como  Gestor  substituto,  do  presente  procedimento,  os
Servidores  designados  por  instrumento  da  Portaria  Presidência  n.  438/2019
TRE-AL/PRE/DG/GDG. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a
competência do gestor do contrato, deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil,  para a adoção
das medidas convenientes.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela

Contrato nº xx/2020
SEI nº 0007241-23.2020.6.02.8000 

Minuta  (0770609)         SEI 0007241-23.2020.6.02.8000 / pg. 81



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o período de
vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for
necessário.

PARÁGRAFO  QUARTO –  A  referida  fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade da  CONTRATADA  pelos  danos a que der causa,  culposa ou
dolosamente,  a  este  Tribunal,  sua  Administração  ou  a  terceiros,  quando da
execução dos serviços.

                     CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR CONTRATUAL

O preço mensal dos serviços é de R$ 502,76 (quinhentos e dois reais e
setenta e seis centavos), perfazendo o valor global de R$  6.033,11 (seis mil,
trinta e três reais e onze centavos) para o período de vigência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -   No caso de prorrogação, o reajuste do valor mensal
será anual,  obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período,  ou de
outro  índice  que vier  a  substituí-lo,  sem prejuízo  de,  observado este limite,
promover-se  a  livre  negociação,  tendo  por  critério  os  valores  praticados  no
mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O reajuste de que trata o parágrafo acima deverá ser
solicitado  pela  CONTRATADA  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  após  cada
anuênio, sob pena de continuar vigente o valor mensal do anuênio anterior.

                  CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data
da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início em dia
de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último, prorrogável na
forma do art. 57, II, a Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Contrato poderá ser   rescindido, por ato unilateral da
contratante,   a   qualquer   tempo,   sem  haver   a   obrigação   de   pagar   qualquer
espécie de multa rescisória, bastando apenas avisar - por escrito, à contratada,
com a antecedência de 10 (dez) dias úteis. 

                         
                   CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta
dos  recursos  orçamentários  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,
consignados no PTRES n° 167674 e Natureza da Despesa n° 339040 (Serviços
de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação –  Pessoa  Jurídica),
compromissadas pela Nota de Empenho n° ______, de ______ de ____________ de
2020,  no  valor  de  R$
____________(______________________________________________________).
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                  CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada,  durante a execução da contratação,
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo
com a gravidade dos casos a seguir:

a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor total
do  contrato  caso  os  serviços  sejam  realizados  com  atraso
injustificado, limitada a incidência a 2 (dois) dias de atraso ou 3
(três)  ocorrências.  Após  o  2º  (segundo)  dia  ou  a  3ª  (terceira)
ocorrência,  e  a  critério  da  Administração,  poderá  ocorrer  a  não
aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa  hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor
total do contrato, caso o prazo de correção dos serviços realizados
em desconformidade não seja cumprido, limitada a incidência a 3
(três)  dias  de  atraso  injustificado.  Após  o  3º  (terceiro)  dia  será
considerada inexecução parcial do contrato; 

c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso  de  inexecução  parcial  da  obrigação  assumida,  assim
considerado  o  atraso  na  entrega  do  objeto  por  ocorrências  ou
período  superior  ao  previsto  na  alínea  “a”,  bem  como,  a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido
na alínea “b”;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular
procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção
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a autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

PARÁGRAFO QUINTO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO SEXTO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Se o licitante contratado não recolher o valor da
multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente,
ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO OITAVO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO DEZ - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não
o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO ONZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização
do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário
Eletrônico.

PARÁGRAFO DOZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão
resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente
licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as
Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do
Direito Privado.

PARÁGRAFO TREZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

                                        CLÁUSULA ONZE – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado até o 5º (quinto) dia através de ordem
bancária  de  crédito  em  conta  corrente  indicada  pela  Contratada,  após  a
apresentação da correspondente Nota Fiscal/Fatura de Serviços atestada pelo
gestor do contrato.

Contrato nº xx/2020
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PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.  

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  Em  nenhuma  hipótese  haverá  antecipação  de
pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota  fiscal  documento  que  comprove  tal  opção,  para  que  sobre  o  valor  do
pagamento não incidam as retenções de que trata o parágrafo acima.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso,  até a data do efetivo pagamento,  desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias  entre a data  prevista  para o  pagamento e  a  do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365                          365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

                                          CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

O  contrato  celebrado  poderá  ser  rescindido  em  virtude  dos  motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do
objeto contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO  -  Na hipótese de a  rescisão  ser  procedida por  culpa da
contratada,  fica  o  TRE/AL  autorizado  a  reter  os  créditos  a  que aquela  teria
direito,  até  o  limite  do  valor  dos  prejuízos  causados  à  Administração,  sem
prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA  TREZE  –  DA  VINCULAÇÃO  DESTE  AJUSTE  AO  DESPACHO  DE
RECONHECIMENTO  DE  INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO  E  À  PROPOSTA
COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA

Este  contrato  vincula-se,  em  todos  os  seus  termos,  ao  despacho  de
reconhecimento  de  inexigibilidade  de  licitação  da  lavra  do  Exmo.  Sr.
Desembargador Presidente deste Tribunal,  evento SEI  nº  xxx, assim como à
proposta encaminhada pela CONTRATADA, evento SEI  0744812, do Processo

Contrato nº xx/2020
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SEI nº 0007241-23.2020.6.02.8000.

                        CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato de inexigibilidade foi publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista na Lei nº 8.666/93, no dia xx de xxxx de 2020, pág. xxx, Seção
3.

                               CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal  da Capital  do
Estado de Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste contrato,  com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai
assinado pelos representantes:

          
  Maceió,  xx de xxxxx de 2020.

Pelo TRE/AL: 

                Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Pela Empresa: 

                                      Nilton Carlos de Oliveira

Contrato nº xx/2020
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
À AJ/DG,
Para análise da minuta sob evento SEI nº 0770609.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 24/09/2020, às 20:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770621 e o código CRC BD68CAF8.
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PROCESSO : 0007241-23.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO

ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA- INEXIGIBILIDADE - ANÁLISE DE MINUTA CONTRATUAL - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS
ALEPH

 

Parecer nº 1762 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 

Trata-se de proposta de contratação direta nos
termos do art. 25, I , da Lei nº 8.666/93, da
empresa PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E
PRODUTOS PARA ACESSO À INFORMACAO LTDA, CNPJ:
05.775.256/0001-94, para prestação de serviço de suporte
operacional ao Sistema de Automação de Bibliotecas - ALEPH,
de acordo com as especificações do Termo de Referência
(0744127), devidamente aprovado pela  Secretária Judiciária
(0747634) e pelo Secretário de Administração (0748391), pelo
valor anual total de R$ 6.033,11 (seis mil trinta e três reais e
onze centavos), conforme proposta comercial (0744812).

 

2. DO PROCEDIMENTO

 
Conforme informado pela unidade gestora, nos

autos do processo eletrônico SEI n. 0002225-
25.2019.6.02.8000, este Tribunal Regional Eleitoral contratou
a empresa EXLBR Tecnologia, Soluções e Serviços Ltda., com
vistas à promoção da manutenção e suporte ao Sistema de
Bibliotecas ALEPH, por um período de 12 (doze) meses,
avença esta que se extinguiu, registre-se, no dia 04 de julho
do corrente exercício, em função do decurso do respectivo
prazo de validade (Contrato nº 14/2019).

A gestão acrescentou ainda que a contratada
informou a que a representação e exclusividade do Sistema
ALEPH passou a ser da empresa ProQuest do Brasil, e que a
equipe da EXLBR, que sempre prestou o atendimento à REJE,
foi contratada pela ProQuest do Brasil e seguirá fornecendo o
suporte referido.

Para o que importa para o presente procedimento,
tem-se que a Seção de Instrução de
Contratações/COMAP detectou que a empresa PROQUEST
LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO
À INFORMACAO LTDA é a única apta a prestar os serviços,
conforme declaração de exclusividade expedida pela
Associação Brasileira das Empresas de Software-ABES
(0744080).

Em prosseguimento,  SEIC juntou os documentos
encaminhados pela empresa, a fim de comprovar o valor
praticado (0752257 e 0752261). Juntou ainda: certidões
negativas de débitos fiscais, tributários e trabalhistas, bem
como os resultados negativos das pesquisas feitas ao CADIN,
Portal da Transparência, CNJ e TCU,
eventos 0752268, 0752271 e 0752275 e declaração
da inexistência de prática de nepotismo (0752255). Verifica-se
da consulta ao SICAF que a certidão de FGTS encontra-se
vencida.

No evento 0753251, consta o demonstrativo da
reserva de crédito.
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Por fim, foi elaborada pela SLC minuta do contrato
(0770609).

É, em síntese, o relatório.
  

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Com esses elementos, passa-se a analisar a
contratação em foco. 

Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, na
conformidade com o iter estabelecido no  Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de contratação),
para exame  quanto à legalidade da contratação direta
da empresa PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E
PRODUTOS PARA ACESSO À INFORMACAO LTDA, CNPJ:
05.775.256/0001-94, por enquadramento na hipótese de
inexigibilidade de licitação, fundada no art. 25, caput,  da Lei
nº 8.666/93, para prestação de serviço de suporte operacional
ao Sistema de Automação de Bibliotecas - ALEPH, de acordo
com as especificações do Termo de Referência (0744127),
devidamente aprovado pela Secretária Judiciária (0747634) e
pelo Secretário de Administração (0748391), pelo valor total
anual de R$ 6.033,11 (seis mil trinta e três reais e onze
centavos), conforme proposta comercial (0744812).

Apesar da fundamentação com base no caput do
art. 25, conforme enquadrada pela SEIC, a contratação direta
pretendida enquadra-se, na verdade,  na situação de
inexigibilidade de licitação, com fundamento no inciso I do
art. 25 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, verbis:

"Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos,
ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, vedada a preferência de marca,
devendo a comprovação de exclusividade ser
feita através de atestado fornecido pelo órgão
de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço,
pelo Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;"

 
 Nesse sentido, veja-se o entendimento externado

pelo administrativista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, num
caso de contratação de periódico, cuja fundamentação pode
ser aplicada ao caso dos autos, pelos mesmos fatos e
argumentos:

 
"Quando somente a editora produz o
periódico e somente essa o comercializa,
tem-se configurada a inviabilidade fática e
jurídica absoluta de competição,
ensejando o enquadramento no caput do
art. 25 da Lei nº 8.666/93.
Nesses casos a prova da inviabilidade de
competição é mais simples: é suficiente a
declaração do editor informando que seu
produto tem os direitos autorais
registrados e que não tem nenhum
representante ou fornecedor realizando
diretamente a comercialização. Essa
declaração, revestida da solenidade legal
de autenticação é quanto basta para a
comprovação da escolha do fornecedor,
exigida por lei.
Quando o editor possui representantes a
licitação será a regra; se possuir um só
representante na localidade, será
inexigível a licitação, mas nesse caso o
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enquadramento legal já não será no caput
do art. 25, mas no inc. I.
A situação é de fato diferente. Numa
apurada lição de hermenêutica se na
localidade houver apenas um
representante comercial – fornecedor
exclusivo – deve prevalecer o
princípio da especialização da norma
implicando a contratação com
fundamento no art. 25, inc. I da Lei
nº 8.666/93. A inviabilidade de
competição não é mais absoluta, mas
circunstancial, decorrente da
localização geográfica do futuro
contratado, fato que pode ou não ser
efêmero, temporário. A comprovação
das contratações fundamentadas
nesse inciso são, como não poderia
deixar de ser, um pouco mais
complexa, como visto a seguir.
Insta observar, contudo, que sendo
efetivamente o caso de inexigibilidade, se
houver equívoco no enquadramento – art.
25, caput ou inciso I -, o fato deve ser
corrigido pelos órgãos de controle
mediante mera recomendação, não se
tipificando o crime do art. 89 da Lei nº
8.666/93. A conduta equivocada não
caracteriza crime.
Fixado o limite espacial, cumprirá ao
administrador público verificar se
no locus delimitado se há ou não
possibilidade de haver competidores
habilitados. Entre os fatos que limitam o
número de possíveis concorrentes, a
existência de acordos comerciais é um
deles. É possível que existam diversos
fornecedores de um certo produto, no
entanto, cada um deles somente podendo
atuar em uma área delimitada (sem
interpenetrações), de forma que a
depender da modalidade de licitação que
abstratamente se enquadre o valor do
objeto, poderá ou não ser necessário se
realizar o certame licitatório.
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby.
Assinatura de Periódicos: Procedimentos
e Jurisprudência. Informativo de
Licitações e Contratos ILC nº
134/abril/2005. p. 299. 4)

  
Dessa forma, em face da declaração de

exclusividade  (0744080) a empresa a ser contratada é a única
autorizada  a comercializar, implementar, prestar
manutenção, treinamento e suport e em todo o território
nacional ao programa pretendido.

 
Consoante  jurisprudência do TCU,

 em contratações desta natureza deve o gestor verificar a
veracidade ou confiabilidade das informações prestadas na
declaração que possibilitará a contratação:

"...quando do recebimento de atestados
de exclusividade de fornecimento de
materiais, equipamentos ou gêneros (art.
25, inciso I, da Lei nº 8.666/93), adote,
com fulcro nos princípios da igualdade e
da proposta mais vantajosa, medidas
cautelares visando a assegurar a
veracidade das declarações prestadas
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pelos órgãos e entidades emitentes, como,
por exemplo, consulta ao
fabricante" (Decisão nº 578/2002,
Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler).
                             

No mesmo sentido, a Orientação Normativa nº 16,
de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União:
"Compete à Administração averiguar a veracidade do atestado
de exclusividade apresentado nos termos do Art. 25, inc. I, da
lei nº 8.666, de 1993."

Impende ainda atentar para o que  dispõe  o art. 26
da Lei no 8.666, de 1993:

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos
atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107,
de 2005)
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão
alocados.  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)"

 
Registre-se que consta nos autos a informação da

SEIC (0752276) de que a empresa PROQUEST LATIN
AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO
À INFORMACAO LTDA é a única apta a prestar os serviços. 
Nesse sentido, transcrevem-se orientações da Editora Zênite
(www.zenite.com.br), contratada pela Justiça Eleitoral, para
consultoria em licitações e contratos:

 

5096 - Contratação pública –
Inexigibilidade – Serviços de
telecomunicação – Contratação –
Legislação
É inexigível a licitação na outorga de serviços
de telecomunicações de uso restrito do
outorgado, que não sejam passíveis de
exploração comercial”. (Lei nº 9.074/95, art.
37).

 

9881 - Contratação pública –
Inexigibilidade – Significado – Renato
Geraldo Mendes
A inexigibilidade de licitação nada mais é do
que o instituto jurídico que traduz as situações
nas quais a competição é inviável, o que
implica obrigatório afastamento da licitação. O
fundamento de validade da inexigibilidade é a
inviabilidade de competição, seja ela
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decorrente da previsão genérica descrita
no caput do art. 25, das situações
apresentadas nos três incisos do referido
preceito ou das hipóteses indicadas
equivocadamente no próprio art. 24 da Lei nº
8.666/93.

 
                    Sendo a  PROQUEST LATIN AMERICA
SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO À  INFORMACAO
LTDA a  única empresa que  presta  os pretendidos serviços
referidos no termo de referência acima mencionado,
certamente não há possibilidade de competição, justificando-
se, portanto, a inexigibilidade tratada neste processo
licitatório. Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal
de Contas da União:

 
"...Os gestores afirmaram que o contrato, à
época, firmado com a Telegoiás Celular (Brasil
Telecom), ocorreu devido à ausência de
competição no mercado, uma vez que a outra
operadora existente, a Americel (atual Claro),
não abrangia todos os municípios
jurisdicionados e sua cobertura era deficiente
ao longo das rodovias federais. Também
aduziram que o procedimento havia contado
com a anuência da assessoria jurídica. O
relator destacou que, embora não houvesse
nos autos prova cabal da inviabilidade de
competição nesse nicho de mercado, a
justificativa trazida poderia ser acolhida, haja
vista que consta do processo informação da
Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça
registrando a inexistência de outra operadora
no Estado de Goiás que abrangesse todos os
locais em que a PRF necessitaria exercer suas
atividades." (ACÓRDÃO 589/2010 – TCU/1ª
CÂMARA) 

                    
Registre-se também que, em sede de inexigibilidade

de licitação,  é imperiosa a  justificativa acerca do valor da
contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei nº 8.666/93,
devendo a Administração certificar que a  proposta de preços
da empresa demonstra-se compatível com os preços
praticados no mercado, vale dizer,  trazendo aos autos a
necessária justificativa de preço, na exata inteligência do
comando contido no inciso III, do Art. 26, da Lei nº
8.666/93:  

 

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e
4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos
atos.           
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste
artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o
caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."              

  

Parecer 1762 (0770706)         SEI 0007241-23.2020.6.02.8000 / pg. 92



Quanto à compatibilidade do preço, em regra
recomenda-se avaliar a possibilidade de realizar pesquisas de
mercado através de contratos com o mesmo objeto ou com
objetos semelhantes com outros órgãos públicos, na forma da
Orientação Normativa nº 17, de 12 de abril de 2009 da
Advocacia Geral da União e na linha de entendimento firmado
pelo Tribunal de Contas da União (TCU - Acórdão
nº 1.945/2006 e 705/2003 - Plenário), o que verificado pela
SEIC  (0752276).

 
4. DA MINUTA CONTRATUAL

 

 Em prosseguimento, tem-se que a minuta
apresentada pela SLC (0770609) atende às exigências
contidas do art. 55 da Lei de Licitações, aos preceitos do
direito público, às disposições do direito privado e,
supletivamente, aos princípios da teoria geral dos contratos,
em obediência aos limites da contratação que se pretende
realizar, estando presentes os requisitos da norma
disciplinadora dos contratos administrativos, com as
cláusulas necessárias em todo contrato, estabelecendo 
o objeto e seus elementos  característicos (cláusula
segunda), o regime de execução (cláusula
terceira), o preço (cláusula sétima)
e as condições de pagamento (cláusula onze), o crédito pelo
qual  correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática
(cláusula nona),  os direitos e responsabilidades das partes
(cláusulas quarta e quinta), penalidades e multas (cláusula
dez), casos de rescisão (cláusula doze), vinculação ao termo
que declarou a inexigibilidade da licitação (cláusula treze),
legislação aplicável (cláusula primeira), a obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
legislação (item 12 da cláusula quarta)  e a publicidade
(cláusula catorze).

 
5. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 

Impende assinalar, ainda, que a possibilidade de
prorrogação do ajuste prevista na cláusula oitava encontra-se
albergada no comando contido no art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, com alterações.

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
púbicas 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

Parecer 1762 (0770706)         SEI 0007241-23.2020.6.02.8000 / pg. 93



que não são indispensáveis. O que é
fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita
através de um serviço.”

 
Tal conclusão guarda consonância com o caso ora

em análise, porquanto patente que os serviços de suporte
operacional ao sistema informatizado ALEPH, de gestão de
biblioteca, 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.

 
Dessa forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços citados 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, na ocasião,  a vantajosidade para a Administração. 

 

6. LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Segue check-list para verificar o atendimento das
condições exigidas para contratações que tais, conforme
Anexo IX da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU - Contratação direta por inexigibilidade
de licitação:

ANEXO IX

Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0744039

 

2

A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X   

3 A inexigibilidade de licitação teve sua origem na inviabilidade de
competição (art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93)?  X  

4

4.1 A inviabilidade de competição teve sua origem na aquisição
de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, vedada a preferência de marca? (art. 25, I da Lei nº
8.666/93)

X  0744080

4.2 Nesse caso, consta a comprovação de exclusividade
mediante atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria a licitação, a obra ou o
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal,
ou entidades equivalentes?

X  0744080

4.3 O referido documento foi apresentado em original ou por
cópia autenticada?   esclarecer

4.4 A administração averiguou a veracidade do atestado de
exclusividade apresentado nos termos do art. 25, I, da Lei nº
8.666/93, a exemplo de consulta ao fabricante?

Ref. Orientação Normativa AGU n° 16, de 1° de abril de 2009

  esclarecer

5.1 A inviabilidade de competição teve sua origem na
contratação de algum dos serviços técnicos enumerados a
seguir (art. 25, II da Lei nº 8.666/93):

 X  

5.1.1 estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou
executivos;  X  

5.1.2 pareceres, perícias e avaliações em geral;  X  
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5 5.1.3 assessorias ou consultorias técnicas e auditorias
financeiras ou tributárias;  X  

5.1.4 fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou
serviços;  X  

5.1.5 patrocínio ou defesa de causas judiciais ou
administrativas;  X  

5.1.6 treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.  X  

6

A inviabilidade de competição teve sua origem na contratação
de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela
crítica especializada ou pela opinião pública? (art. 25, III da Lei
nº 8.666/93)

 X  

7

Foram indicadas as razões de escolha do adquirente do bem,
do executante da obra, do prestador do serviço ou do
fornecedor do bem?

Ref. parágrafo único, II, art. 26, Lei 8.666/93

X   

8
Houve a devida reserva de crédito orçamentário ou a
confirmação de que há recurso disponível pela unidade
competente?

X  0753251

9

A proposta de preços demonstra-se compatível com os preços
praticados no mercado, considerando, sobretudo, os subsídios
de fornecimentos ou prestação de serviços para outros órgãos
(notas fiscais, faturas, notas de empenho) constantes do
respectivo processo administrativo?

X  0752276

10A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de validade? X  0744812

11Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na proposta
ou em documento separado? X   

12

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ
nº 7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº 229/2016?

“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos
membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo
de direção e de assessoramento; (Redação dada pela Resolução
nº 229, de 22.06.16)”.

X  0752255

13O valor da contratação exige a publicação na imprensa oficial?  X  

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoFls./Obs.

14A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os seus
dados relativos à regularidade fiscal válidos? X  0752271

 1 FGTS   vencido

 2. INSS X   

 3. Receita Federal X   

 4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X   

15Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?    

16Consta consulta ao CADIN? X  0752275

17
Na consulta ao SICAF verifica-se registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar contrato
administrativo e alcancem a Administração contratante?

 X  
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18
Consta nos autos a consulta acerca da existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência?

X  0752268

 

 

 6. CONCLUSÃO
 
                       Diante das pendências constatadas na tabela acima,
bem como no decorrer da instrução, recomenda-se trazer aos autos:

 
a) os elementos referentes aos itens 4.3 e
4.4 da tabela de verificação acima;
b) nova certidão negativa de FGTS, haja
vista que a constante do evento 0752271
encontra-se vencida;
c) ajustar a fundamentação legal da
minuta, conforme exposto no item 3 deste
Parecer;
d) ajustar a redação da cláusula oitava da
minuta ao padrão atualmente utilizado.

 

Dessa forma, remetem-se os presentes autos à SAD,
para aperfeiçoamento da instrução.

 

 

  

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 25/09/2020, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/09/2020, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770706 e o código CRC 4B10262C.

0007241-23.2020.6.02.8000 0770706v25
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
Em atenção ao Parecer nº 1762, da AJ-DG

(doc. 0770706), remeto os autos à SEIC, para complemento da
instrução (certidões e documentos habilitatórios), e à SLC,
para necessários ajustes na minuta contratual, em face dos
apontamentos listados no item 6 - Conclusão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/09/2020, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771534 e o código CRC 736BEC1E.

0007241-23.2020.6.02.8000 0771534v1
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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: 05.775.256/0001-94
Razão Social: PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO A

INFORMACAO LTDA.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/10/2020

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 07/03/2021
FGTS 14/10/2020
Trabalhista Validade: 20/03/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/01/2021
Receita Municipal Validade: 19/10/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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: 28/09/2020 09:06 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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E-mail - 0772510

Data de Envio: 
  28/09/2020 09:22:00

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

Para:
    certidao@abes.org.br

Assunto: 
  AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÃO 200713/35.806 

Mensagem: 
  Bom Dia,

Em razão de contratação da empresa PROQUEST LATIN AMÉRICA SERVIÇOS E PRODUTOS PARA ACESSO À
INFORMAÇÃO LTDA gostaríamos de confirmar a autenticidade da certidão 200713/35.806, emitida por
vossa senhoria, em anexo.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017.

Anexos:
    E_mail_0744080_Certidao_de_Exclusividade._ProQuest._Fornecida_pela_ABES.pdf
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28/09/2020 14:37

Página 1 de 2https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmY…LMmjQAAAgEMAAAAueHWMO9GekKctHFoMLMmjQAD1Zm9UgAAAA%3D%3D

[seic] AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÃO 200713/35.806

Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
Seg, 28/09/2020 14:51
Para:  antoniomatias1977@hotmail.com <antoniomatias1977@hotmail.com>

Boa Tarde!

em resposta ao e-mail enviado, confirmamos e atestamos todas as informações contidas na certidão emitida
em 13 de julho de 2020, composta de 3 páginas para associada PROQUEST LATIN AMÉRICA SERVIÇOS E
PRODUTOS PARA ACESSO À INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.775.256/0001-94, com
sede à Rua Russel, 804 – 4 and - Glória – Fone.: (11) 3042-8980 – CEP 20210-010 – Rio de Janeiro/RJ,
associado na ABES sob o nº 2152/1 , certidão esta que recebeu o nº de  200713/35.806.

Informamos ainda que:

1.Na formado artigo 25, inciso I, da lei 8.666/93:

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca,
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão
de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.

Assim, a legislação pátria consagra a inexigibilidade de licitação, sempre que se configurar a
inviabilidade de competição, situação essa que será atestada pelo registro do comércio local,
ou pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, “ou, ainda, pelas entidades
equivalentes” a estas.

2.A ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, preenche, pois os requisitos
legais para emissão dos atestados previstos no inciso I, do artigo 25, da lei 8.666/93, em face
de tratar-se de entidade equivalente àquelas expressamente citadas no texto legal.

Att

Cristiane Silva
ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software)
Assistente Financeira
Tel +55 11 2161-2833 

Em seg., 28 de set. de 2020 às 09:22, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Bom Dia,
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Em razão de contratação da empresa  PROQUEST LATIN AMÉRICA SERVIÇOS E
PRODUTOS PARA ACESSO À INFORMAÇÃO LTDA gostaríamos de confirmar a
autenticidade da certidão 200713/35.806, emitida por vossa senhoria, em anexo.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)981370017.
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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 setembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho evento 0771534,

retorno os autos após cumprimento.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/09/2020, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772809 e o código CRC B4ADE613.

0007241-23.2020.6.02.8000 0772809v1
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CONTRATO Nº xx/2020
Processo SEI nº 0007241-23.2020.6.02.8000

Minuta

Contrato  de  prestação  de  serviços  que
celebram  entre  si  a  União,  através  o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e a
empresa ProQuest Latin América Serviços
e Produtos Para Acesso à Informação Ltda.

 

Pelo  presente  instrumento,  o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta
cidade, e a empresa ProQuest Latin América Serviços e Produtos Para Acesso à
Informação Ltda., doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNP sob nº
05.775.256/0001-94,  com  sede  na  Rua  Líbero  Badaró,  nº  158,  22º  andar,
Centro,  São  Paulo/SP,  CEP:  01008-904,  fone:  (31)  99144-7637,e-mail:
juliana.silva@proquest.com,  neste  ato  representada  por  Nilton  Carlos  de
Oliveira, CPF nº 022.503.648-77, RG nº 12.779.728-2 SSP/SP, resolvem celebrar
o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, adiante especificado, com
fundamento no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, e de acordo com o que consta do
Processo  SEI   nº   0007241-23.2020.6.02.8000,   mediante  as  seguintes
cláusulas:

                 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelo Art. 25, I, da Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Aplicam-se  também,  no  que  couber,  os  demais
preceitos de Direito Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos,
as do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), os princípios de teoria
geral dos contratos, e as normas de direito privado.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  Aplica-se  ainda,  a Resolução nº 15.787,  de
15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no endereço
eletrônico www.tre-al.jus.br.

                               CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Contrato nº xx/2020
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

O presente contrato tem por objeto serviços de manutenção do Sistema
de Bibliotecas ALEPH.

           CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os  serviços  objeto  deste  contrato  abrangerão  a  manutenção  mensal
continuada, que inclui suporte por telefone e e-mail, e correção de problemas,
para uma licença de acesso para uma sub-biblioteca, duas licenças de acesso
para usuários Staff e duas licenças de acesso para usuários OPAC Web. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O suporte técnico se dará nas seguintes condições:

a) Suporte  técnico  telefônico,  para  solução  de  dúvidas  e  problemas
operacionais,  disponível  nos  dias  úteis  (2ª  a  6ª  feiras)  em  horário
comercial (das 8h às 18h). O problema ou dúvida apresentada deverá
ser solucionada no prazo de 24 horas. 

b) Atendimento  on-site,  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  por
problemas de instalação, conflitos com o ambiente operacional, dúvidas
e problemas não resolvidos via suporte telefônico. Solução em um prazo
máximo de 15 dias.

c) As despesas decorrentes do atendimento  on-site correrão por conta da
Contratada.

             CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

1) Prestar suporte técnico, nos dias e prazos dispostos na cláusula anterior;

2) Oferecer suporte para utilização do Sistema ALEPH, por instrumento do
link:www.proquest.com, com retorno em até 24 horas para o e-mail do
Servidor desta Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA, ou até
mesmo, por instrumento de ligação telefônica, neste caso, a depender
da urgência ensejada pela situação;

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

4) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, des-
de que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços; 

5) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas
que porventura venham a ocorrer ser sanadas em até 24h, contadas do
momento da solicitação;

Contrato nº xx/2020
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

6) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

7) Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato pe-
los servidores designados como gestor e fiscal do mesmo;

8) Apresentar, no momento da contratação, certificado de que os seus téc-
nicos, responsáveis pela execução dos serviços, participaram de treina-
mento específico reconhecido pelo fabricante do equipamento;

9) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomen-
dações aceitas pela boa técnica;

10)Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após o início da vigência
contratual;

11)  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados e executar
o contrato em estrita conformidade com as disposições deste instrumen-
to e da legislação vigente; 

12)   Manter, ininterruptamente, durante a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na celebração do mes-
mo, conforme determina a Legislação específica, principalmente a regu-
laridade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade e outras previs-
tas na legislação vigente, aplicável à natureza dos serviços objeto do ins-
trumento contratual;

13) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comer-
ciais e fiscais resultantes da execução do Contrato;

14) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Con-
trato, sem a prévia anuência do CONTRATANTE; 

15)   Fornecer ao Gestor e ao Fiscal do contrato, nomeados pela Administra-
ção, a qualquer tempo, todas as informações de interesse do CONTRA-
TANTE, atendendo às suas solicitações no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de aplicação das sanções legais e contratuais ca-
bíveis; 

16)  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supres-
sões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a exe-
cução dos serviços mencionados;
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b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade,
vinculativa ou não,  acerca do contrato firmado com o Tribunal Re-
gional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado
pela Administração;

       CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

1) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados na
proposta de preços da Contratada;

2) promover, através de seus representantes (gestor e fiscal), o acompanha-
mento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contrata-
da as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas correti-
vas por parte da mesma;

3) proporcionar à Contratada as facilidades necessárias, a fim de que possa de-
sempenhar normalmente os serviços contratados;

4) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade cons-
tatada na execução dos serviços;

5) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabili-
dade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da Uni-
ão, Estado ou Município, as características e os valores pagos à Contratada, se-
gundo o disposto no artigo 63 da Lei nº 4.320/64.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reserva-se ao direito de exercer
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, nos termos do art. 67 e
ss. da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO  -   Tem-se como Gestor  e respectivo  Fiscal,  este que
também  atuará  como  Gestor  substituto,  do  presente  procedimento,  os
Servidores  designados  por  instrumento  da  Portaria  Presidência  n.  438/2019
TRE-AL/PRE/DG/GDG. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a
competência do gestor do contrato, deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil,  para a adoção
das medidas convenientes.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o período de
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vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for
necessário.

PARÁGRAFO  QUARTO –  A  referida  fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade da  CONTRATADA  pelos  danos a que der causa,  culposa ou
dolosamente,  a  este  Tribunal,  sua  Administração  ou  a  terceiros,  quando da
execução dos serviços.

                     CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR CONTRATUAL

O preço mensal dos serviços é de R$ 502,76 (quinhentos e dois reais e
setenta e seis centavos), perfazendo o valor global de R$  6.033,11 (seis mil,
trinta e três reais e onze centavos) para o período de vigência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -   No caso de prorrogação, o reajuste do valor mensal
será anual,  obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período,  ou de
outro  índice  que vier  a  substituí-lo,  sem prejuízo  de,  observado este limite,
promover-se  a  livre  negociação,  tendo  por  critério  os  valores  praticados  no
mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O reajuste de que trata o parágrafo acima deverá ser
solicitado  pela  CONTRATADA  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  após  cada
anuênio, sob pena de continuar vigente o valor mensal do anuênio anterior.

                  CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,  a partir da
data da assinatura do contrato.

                         
                   CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta
dos  recursos  orçamentários  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,
consignados no PTRES n° 167674 e Natureza da Despesa n° 339040 (Serviços
de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação –  Pessoa  Jurídica),
compromissadas pela Nota de Empenho n° ______, de ______ de ____________ de
2020,  no  valor  de  R$
____________(______________________________________________________).

                  CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada,  durante a execução da contratação,
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo
com a gravidade dos casos a seguir:

a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor total
do  contrato  caso  os  serviços  sejam  realizados  com  atraso
injustificado, limitada a incidência a 2 (dois) dias de atraso ou 3
(três)  ocorrências.  Após  o  2º  (segundo)  dia  ou  a  3ª  (terceira)
ocorrência,  e  a  critério  da  Administração,  poderá  ocorrer  a  não
aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa  hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor
total do contrato, caso o prazo de correção dos serviços realizados
em desconformidade não seja cumprido, limitada a incidência a 3
(três)  dias  de  atraso  injustificado.  Após  o  3º  (terceiro)  dia  será
considerada inexecução parcial do contrato; 

c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso  de  inexecução  parcial  da  obrigação  assumida,  assim
considerado  o  atraso  na  entrega  do  objeto  por  ocorrências  ou
período  superior  ao  previsto  na  alínea  “a”,  bem  como,  a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido
na alínea “b”;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular
procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção
a autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

PARÁGRAFO QUINTO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
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contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO SEXTO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Se o licitante contratado não recolher o valor da
multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente,
ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO OITAVO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO DEZ - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não
o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO ONZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização
do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário
Eletrônico.

PARÁGRAFO DOZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão
resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente
licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as
Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do
Direito Privado.

PARÁGRAFO TREZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

                                        CLÁUSULA ONZE – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado até o 5º (quinto) dia através de ordem
bancária  de  crédito  em  conta  corrente  indicada  pela  Contratada,  após  a
apresentação da correspondente Nota Fiscal/Fatura de Serviços atestada pelo
gestor do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.  

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  Em  nenhuma  hipótese  haverá  antecipação  de
pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
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PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota  fiscal  documento  que  comprove  tal  opção,  para  que  sobre  o  valor  do
pagamento não incidam as retenções de que trata o parágrafo acima.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso,  até a data do efetivo pagamento,  desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias  entre a data  prevista  para o  pagamento e  a  do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365                          365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

                                          CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

O  contrato  celebrado  poderá  ser  rescindido  em  virtude  dos  motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do
objeto contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO  -  Na hipótese de a  rescisão  ser  procedida por  culpa da
contratada,  fica  o  TRE/AL  autorizado  a  reter  os  créditos  a  que aquela  teria
direito,  até  o  limite  do  valor  dos  prejuízos  causados  à  Administração,  sem
prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA  TREZE  –  DA  VINCULAÇÃO  DESTE  AJUSTE  AO  DESPACHO  DE
RECONHECIMENTO  DE  INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO  E  À  PROPOSTA
COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA

Este  contrato  vincula-se,  em  todos  os  seus  termos,  ao  despacho  de
reconhecimento  de  inexigibilidade  de  licitação  da  lavra  do  Exmo.  Sr.
Desembargador Presidente deste Tribunal,  evento SEI  nº  xxx, assim como à
proposta encaminhada pela CONTRATADA, evento SEI  0744812, do Processo
SEI nº 0007241-23.2020.6.02.8000.

                        CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato de inexigibilidade foi publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista na Lei nº 8.666/93, no dia xx de xxxx de 2020, pág. xxx, Seção
3.

                               CLÁUSULA QUINZE - DO FORO
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Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal  da Capital  do
Estado de Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste contrato,  com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai
assinado pelos representantes:

          
  Maceió,  xx de xxxxx de 2020.

Pelo TRE/AL: 

                Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Pela Empresa: 

                                      Nilton Carlos de Oliveira
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
À AJ/DG,
Retornando a minuta (0773364) para continuação

da análise, após os ajustes indicados.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 28/09/2020, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0773368 e o código CRC D0554451.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
À SLC,
 
Para ajustar a redação da cláusula oitava da minuta

(0773364), vez que a atual não permitiria eventual
prorrogação da vigência do contrato.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/09/2020, às 20:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0773415 e o código CRC 27A8AA76.
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CONTRATO Nº xx/2020
Processo SEI nº 0007241-23.2020.6.02.8000

Minuta

Contrato  de  prestação  de  serviços  que
celebram  entre  si  a  União,  através  o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e a
empresa ProQuest Latin América Serviços
e Produtos Para Acesso à Informação Ltda.

Pelo  presente  instrumento,  o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta
cidade, e a empresa ProQuest Latin América Serviços e Produtos Para Acesso à
Informação Ltda., doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNP sob nº
05.775.256/0001-94,  com  sede  na  Rua  Líbero  Badaró,  nº  158,  22º  andar,
Centro,  São  Paulo/SP,  CEP:  01008-904,  fone:  (31)  99144-7637,e-mail:
juliana.silva@proquest.com,  neste  ato  representada  por  Nilton  Carlos  de
Oliveira, CPF nº 022.503.648-77, RG nº 12.779.728-2 SSP/SP, resolvem celebrar
o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, adiante especificado, com
fundamento no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, e de acordo com o que consta do
Processo  SEI   nº   0007241-23.2020.6.02.8000,   mediante  as  seguintes
cláusulas:

                 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelo Art. 25, I, da Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações posteriores. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Aplicam-se  também,  no  que  couber,  os  demais
preceitos de Direito Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos,
as do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), os princípios de teoria
geral dos contratos, e as normas de direito privado.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  Aplica-se  ainda,  a Resolução nº 15.787,  de
15/02/2017, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no endereço
eletrônico www.tre-al.jus.br.

                               CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
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O presente contrato tem por objeto serviços de manutenção do Sistema
de Bibliotecas ALEPH.

           CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os  serviços  objeto  deste  contrato  abrangerão  a  manutenção  mensal
continuada, que inclui suporte por telefone e e-mail, e correção de problemas,
para uma licença de acesso para uma sub-biblioteca, duas licenças de acesso
para usuários Staff e duas licenças de acesso para usuários OPAC Web. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O suporte técnico se dará nas seguintes condições:

a) Suporte  técnico  telefônico,  para  solução  de  dúvidas  e  problemas
operacionais,  disponível  nos  dias  úteis  (2ª  a  6ª  feiras)  em  horário
comercial (das 8h às 18h). O problema ou dúvida apresentada deverá
ser solucionada no prazo de 24 horas. 

b) Atendimento  on-site,  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  por
problemas de instalação, conflitos com o ambiente operacional, dúvidas
e problemas não resolvidos via suporte telefônico. Solução em um prazo
máximo de 15 dias.

c) As despesas decorrentes do atendimento  on-site correrão por conta da
Contratada.

             CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

1) Prestar suporte técnico, nos dias e prazos dispostos na cláusula anterior;

2) Oferecer suporte para utilização do Sistema ALEPH, por instrumento do
link:www.proquest.com, com retorno em até 24 horas para o e-mail do
Servidor desta Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA, ou até
mesmo, por instrumento de ligação telefônica, neste caso, a depender
da urgência ensejada pela situação;

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

4) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, des-
de que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços; 

5) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas
que porventura venham a ocorrer ser sanadas em até 24h, contadas do
momento da solicitação;

Contrato nº xx/2020
SEI nº 0007241-23.2020.6.02.8000 

Minuta alterada (0773939)         SEI 0007241-23.2020.6.02.8000 / pg. 115



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

6) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

7) Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato pe-
los servidores designados como gestor e fiscal do mesmo;

8) Apresentar, no momento da contratação, certificado de que os seus téc-
nicos, responsáveis pela execução dos serviços, participaram de treina-
mento específico reconhecido pelo fabricante do equipamento;

9) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomen-
dações aceitas pela boa técnica;

10)Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após o início da vigência
contratual;

11)  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados e executar
o contrato em estrita conformidade com as disposições deste instrumen-
to e da legislação vigente; 

12)   Manter, ininterruptamente, durante a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na celebração do mes-
mo, conforme determina a Legislação específica, principalmente a regu-
laridade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade e outras previs-
tas na legislação vigente, aplicável à natureza dos serviços objeto do ins-
trumento contratual;

13) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comer-
ciais e fiscais resultantes da execução do Contrato;

14) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Con-
trato, sem a prévia anuência do CONTRATANTE; 

15)   Fornecer ao Gestor e ao Fiscal do contrato, nomeados pela Administra-
ção, a qualquer tempo, todas as informações de interesse do CONTRA-
TANTE, atendendo às suas solicitações no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de aplicação das sanções legais e contratuais ca-
bíveis; 

16)  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supres-
sões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a exe-
cução dos serviços mencionados;
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b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade,
vinculativa ou não,  acerca do contrato firmado com o Tribunal Re-
gional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado
pela Administração;

       CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

1) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados na
proposta de preços da Contratada;

2) promover, através de seus representantes (gestor e fiscal), o acompanha-
mento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contrata-
da as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas correti-
vas por parte da mesma;

3) proporcionar à Contratada as facilidades necessárias, a fim de que possa de-
sempenhar normalmente os serviços contratados;

4) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade cons-
tatada na execução dos serviços;

5) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabili-
dade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da Uni-
ão, Estado ou Município, as características e os valores pagos à Contratada, se-
gundo o disposto no artigo 63 da Lei nº 4.320/64.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reserva-se ao direito de exercer
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, nos termos do art. 67 e
ss. da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO  -   Tem-se como Gestor  e respectivo  Fiscal,  este que
também  atuará  como  Gestor  substituto,  do  presente  procedimento,  os
Servidores  designados  por  instrumento  da  Portaria  Presidência  n.  438/2019
TRE-AL/PRE/DG/GDG. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a
competência do gestor do contrato, deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil,  para a adoção
das medidas convenientes.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o período de
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vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for
necessário.

PARÁGRAFO  QUARTO –  A  referida  fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade da  CONTRATADA  pelos  danos a que der causa,  culposa ou
dolosamente,  a  este  Tribunal,  sua  Administração  ou  a  terceiros,  quando da
execução dos serviços.

                     CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR CONTRATUAL

O preço mensal dos serviços é de R$ 502,76 (quinhentos e dois reais e
setenta e seis centavos), perfazendo o valor global de R$  6.033,11 (seis mil,
trinta e três reais e onze centavos) para o período de vigência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -   No caso de prorrogação, o reajuste do valor mensal
será anual,  obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período,  ou de
outro  índice  que vier  a  substituí-lo,  sem prejuízo  de,  observado este limite,
promover-se  a  livre  negociação,  tendo  por  critério  os  valores  praticados  no
mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O reajuste de que trata o parágrafo acima deverá ser
solicitado  pela  CONTRATADA  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  após  cada
anuênio, sob pena de continuar vigente o valor mensal do anuênio anterior.

                  CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,  a partir da
data da assinatura do contrato,  prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei nº
8.666/93.

                         
                   CLÁUSULA NONA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta
dos  recursos  orçamentários  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,
consignados no PTRES n° 167674 e Natureza da Despesa n° 339040 (Serviços
de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  –  Pessoa  Jurídica),
compromissadas pela Nota de Empenho n° ______, de ______ de ____________ de
2020,  no  valor  de  R$
____________(______________________________________________________).

                  CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada,  durante a execução da contratação,
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo
com a gravidade dos casos a seguir:

a) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor total
do  contrato  caso  os  serviços  sejam  realizados  com  atraso
injustificado, limitada a incidência a 2 (dois) dias de atraso ou 3
(três)  ocorrências.  Após  o  2º  (segundo)  dia  ou  a  3ª  (terceira)
ocorrência,  e  a  critério  da  Administração,  poderá  ocorrer  a  não
aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa  hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

b) 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia, sobre o valor
total do contrato, caso o prazo de correção dos serviços realizados
em desconformidade não seja cumprido, limitada a incidência a 3
(três)  dias  de  atraso  injustificado.  Após  o  3º  (terceiro)  dia  será
considerada inexecução parcial do contrato; 

c) 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso  de  inexecução  parcial  da  obrigação  assumida,  assim
considerado  o  atraso  na  entrega  do  objeto  por  ocorrências  ou
período  superior  ao  previsto  na  alínea  “a”,  bem  como,  a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido
na alínea “b”;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular
procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção
a autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

PARÁGRAFO QUINTO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
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casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO SEXTO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Se o licitante contratado não recolher o valor da
multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente,
ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO OITAVO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO DEZ - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não
o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO ONZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização
do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário
Eletrônico.

PARÁGRAFO DOZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão
resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente
licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as
Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do
Direito Privado.

PARÁGRAFO TREZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

                                        CLÁUSULA ONZE – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado até o 5º (quinto) dia através de ordem
bancária  de  crédito  em  conta  corrente  indicada  pela  Contratada,  após  a
apresentação da correspondente Nota Fiscal/Fatura de Serviços atestada pelo
gestor do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.  

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  Em  nenhuma  hipótese  haverá  antecipação  de
pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
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retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota  fiscal  documento  que  comprove  tal  opção,  para  que  sobre  o  valor  do
pagamento não incidam as retenções de que trata o parágrafo acima.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso,  até a data do efetivo pagamento,  desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias  entre a data  prevista  para o  pagamento e  a  do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365                          365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

                                          CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

O  contrato  celebrado  poderá  ser  rescindido  em  virtude  dos  motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com a natureza do
objeto contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO  -  Na hipótese de a  rescisão  ser  procedida por  culpa da
contratada,  fica  o  TRE/AL  autorizado  a  reter  os  créditos  a  que aquela  teria
direito,  até  o  limite  do  valor  dos  prejuízos  causados  à  Administração,  sem
prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA  TREZE  –  DA  VINCULAÇÃO  DESTE  AJUSTE  AO  DESPACHO  DE
RECONHECIMENTO  DE  INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO  E  À  PROPOSTA
COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA

Este  contrato  vincula-se,  em  todos  os  seus  termos,  ao  despacho  de
reconhecimento  de  inexigibilidade  de  licitação  da  lavra  do  Exmo.  Sr.
Desembargador Presidente deste Tribunal,  evento SEI  nº  xxx, assim como à
proposta encaminhada pela CONTRATADA, evento SEI  0744812, do Processo
SEI nº 0007241-23.2020.6.02.8000.

                        CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato de inexigibilidade foi publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista na Lei nº 8.666/93, no dia xx de xxxx de 2020, pág. xxx, Seção
3.
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                               CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal  da Capital  do
Estado de Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste contrato,  com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai
assinado pelos representantes:

          
  Maceió,  xx de xxxxx de 2020.

Pelo TRE/AL: 

                           Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Pela Empresa: 

                                              Nilton Carlos de Oliveira
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
ÀJ/DG,
Retornando, para análise, a minuta sob evento nº

0773939, após efetuar o ajuste apontado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 29/09/2020, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0773944 e o código CRC AD2CF2F0.
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
À AJ-DG.
Senhor Assessor,
Uma vez cumprida a diligência requerida por Vossa

Senhoria (0770706), faço remessa dos autos para
continuidade do feito (v. docs. 0772502, 0772510 e 0772808).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/09/2020, às 20:21, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774113 e o código CRC 4E202932.
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PROCESSO : 0007241-23.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO

ASSUNTO :  CONTRATAÇÃO DIRETA- INEXIGIBILIDADE - ANÁLISE DE MINUTA CONTRATUAL - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS
ALEPH

 

Parecer nº 1802 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
 Senhor Diretor-Geral,
 
 
Uma vez atendidas  as diligências recomendadas no

Parecer nº 1.762 (0770706),  esta Assessoria Jurídica, nos
termos do inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017 (Normas de Contratação), e em face de sua
regularidade jurídica, opina favoravelmente à
contratação direta, com base no art. 25, I, da Lei  nº
8.666/93,  da empresa   PROQUEST LATIN AMERICA
SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO À INFORMACAO
LTDA, CNPJ: 05.775.256/0001-94, para prestação de serviço
de suporte operacional ao Sistema de Automação de
Bibliotecas - ALEPH,   de acordo com as especificações do
Termo de Referência (0744127), devidamente aprovado
pela  Secretária Judiciária (0747634) e pelo Secretário de
Administração (0748391), pelo valor anual total de R$
6.033,11 (seis mil trinta e três reais e onze centavos),
conforme proposta comercial (0744812). 

Outrossim,  nos termos do parágrafo único, do
artigo 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova,
em face de sua regularidade jurídica, a minuta do respectivo
contrato (0773939).

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/09/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774232 e o código CRC 36DDCCD3.
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
 
Senhor Presidente,
 
Nesta Diretoria-Geral o presente procedimento, que

trata sobre proposta de contratação direta da empresa
PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA
ACESSO À INFORMACAO LTDA., sob o CNPJ nº
05.775.256/0001-94, visando à prestação de serviço de
suporte operacional ao Sistema de Automação de Bibliotecas -
 ALEPH, de acordo com as especificações do Termo de
Referência (0744127), pelo valor anual total de R$ 6.033,11
(seis mil, trinta e três reais e onze centavos), conforme
proposta comercial (0744812).

 
Com efeito, tendo em vista o pronunciamento da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por intermédio do
Parecer AJ-DG nº 1802/2020 (0774232), em complemento ao
Parecer AJ-DG nº 1762/2020 (0770706), onde opina
favoravelmente à contratação da empresa supramencionada, e
aprova a minuta do termo contratual (0773939), em face de
sua regularidade jurídica, RECONHEÇO, com fulcro no art.
25, I, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação nos
presentes autos.

 
Assim, submeto os presentes autos à superior

consideração de Vossa Excelência, em atendimento ao
disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93.
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Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/10/2020, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776489 e o código CRC 5FCFCB7A.
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PROCESSO : 0007241-23.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Inexigibilidade de Licitação. Art.25, I, Lei nº 8.666/1993

 

Decisão nº 2364 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1762 (0770706),
complementado pelo Parecer nº 1802 (0774232), além de toda a
instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a possibilidade da
contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei
nº 8.666/1993, o reconhecimento de inexigibilidade de licitação, nos
moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (0776489), e AUTORIZO,
com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, a contratação
direta da empresa PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E
PRODUTOS PARA ACESSO À INFORMACAO LTDA. inscrita no  CNPJ
sob o nº 05.775.256/0001-94, para prestação de serviço de suporte
operacional ao Sistema de Automação de Bibliotecas - ALEPH, de
acordo com as especificações do Termo de
Referência (0744127), devidamente aprovado pela Secretária
Judiciária (0747634) e pelo Secretário de Administração (0748391)
deste Tribunal, pelo valor anual total de R$6.033,11 (seis mil
trinta e três reais e onze centavos), conforme proposta comercial
(0744812).

Sendo assim, lastreado ainda na fundamentação da
Assessoria Jurídica da Diretoria Geral, que, na forma do parágrafo
único, do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, aprova, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do respectivo contrato (0773939),
determino a remessa dos autos à Secretaria de Administração, para
as providências que se fizerem necessárias à realização da
contratação decorrente da presente Decisão.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/10/2020, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0777026 e o código CRC 01C52604.
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
À SLC/SEIC, para publicidade.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2020, às 21:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779287 e o código CRC 16968990.
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
À  SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0779287).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/10/2020, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779695 e o código CRC A6EACFD3.
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
À SLC.
 
Tendo em vista a previsão contratual para o objeto

deste processo, solicitamos a numeração da avença para a
emissão da competente nota de empenho.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 06/10/2020, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779839 e o código CRC BCF1B333.
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
À SGO,
Informando que foi reservado o número 22/2020

para o contrato de serviços de manutenção do Sistema de
Bibliotecas ALEPH.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 06/10/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779904 e o código CRC D7601181.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/10/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2020, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 08/10/2020, às 22:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780040 e o código CRC 3A50570F.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 765/20 (0780040).

Observação:

Na conformidade da Reserva de Crédito (0753252), salientamos
que o PE 289/20 (0753251) englobaria todo o recurso disponível, tendo em
vista a ausência de informação quanto ao início da vigência contratual. Ato
contínuo, ajustamos a respectiva NE considerando a data de 6/10/20 e
tomando como base o valor contido na decisão 2364 (0777026).

 

CONTRATO 22/2020 VALOR ANUAL - R$
6.033,11    

MENSAL INÍCIO
inclusive FIM Quant

Dias Valor Unitário dia Total
 R$                                                       
502,76 6/10/202031/12/202085  R$                       

16,76
 R$       
1.424,49

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 06/10/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780042 e o código CRC 85C42CAD.
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 06/10/2020 18:28:51
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6061611
   Data prevista de publicação: 07/10/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12990261
Extrato de inexigibilidade - PA SEI n 0007241-
23.2020.6.02.8000 ( PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS
E PRODUTOS PARA ACESSO A INFORMACAO LTDA).rtf

7a1414a03f498d8b
1d9cabbbe4337507 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00 R$
132,16
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: juliana.silva@proquest.com
Data: 06/10/2020 07:32 PM
Assunto: Envio do Contrato  nº 22/2020 para assinatura

Boa noite, 
 
Segue anexo, o Contrato nº 22/2020 para assinatura, preferencialmente, de forma digital, sendo importante atentar para não
bloquear/travar o documento, para a próxima assinatura. 
Caso não disponha deste recurso, assinar e rubricar as demais folhas e enviar para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
no endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
CEP 57051-090, Maceió/AL
 
Atenciosamente,  
 
Denise Maria de Araújo 
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: 22 - Contrato de manutenção_ Suporte
ALEPH - SEI 0007241-23.2020.pdf

Tamanho:
87k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020100700106
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 139/2017 (SEI nº 008969/17-00.11). Quarto Termo Aditivo
ao Contrato nº 53/2017, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a G&E SE R V I ÇO S
TERCEIRIZADOS LTDA. OBJETO: Repactuação e a prorrogação contratual. VALOR DO TERMO
ADITIVO: R$ 723.839,76. Programa de Trabalho 02.061.0566.4225.0001 0001 - JUPROC.
VIGÊNCIA: 01.11.2020 a 31.10.2021. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 55, inciso III e 57, inciso II,
ambos da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 05.10.2020. ASSINAM: Silvio Artur
Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Guilherme Leite Castello Branco, Sócio,
pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo Administrativo PAe 0003896-20.2015.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila
11119071 ao Termo de Credenciamento 038/2008 da empresa Associação dos Médicos do
Hospital Pronto Norte - ASMEPRO. Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Do Acréscimo e da
Supressão de0 Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Eudes José Martins Responsável Legal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/207. Objeto: Aquisição de material farmacêutico e de limpeza -
Álcool Líquido 70% em frascos de 01 litro.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/10/2020
das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00138-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 07/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2020
às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/10/2020) 90028-00001-2020NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Toalheiros Real Eireli - EPP.; Objeto do 4º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses;
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa
de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.46; Data da
assinatura: 30/09/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2016/00119; Contrato n.º 046/2016.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000760, emitida em
30/09/2020. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratado: MAGO PSICO TESTES LTDA. Objeto:
Aquisição de material específico para realização de avaliações psicológicas. Modalidade de
Licitação: Art. 24, II da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061003342576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 3.311,15
(três mil, trezentos e onze reais e quinze centavos).
Proc. nº TRF2-EOF-2020/000221.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000754, emitida em
29/09/2020. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: DAGGATT TECNOLOGIA LTDA. Objeto:
Aquisição de itens para infraestrutura de rede óptica de dados (Ata 050/2020). Modalidade
de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do
empenho: R$ 49.866,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais). Proc. nº
T R F 2 - EO F 2 0 2 0 / 0 0 0 3 4 .
PUBLIQUE-SE.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0025087-91.2020.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.004.10.2020, firmada em 05/10/2020; Orgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-73; Fornecedora: ALPHA6 VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.,
CNPJ nº 34.091.218/0001-10; Objeto: Registro de Preços para aquisição de veículos
automotores para renovação de parte da frota do TRF 3ª Região, Item 4; Vigência: 12
meses, a partir da data de sua assinatura; Valor Total: R$ 336.400,00; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 019/2020-RP, com fundamento no art. 15, da Lei nº
8.666/93, na Lei nº 10.520/02, nos Decretos nº 7.892/13, nº 10.024/19, nº 7.746//12, nº
8.538/15 e na Lei Complementar nº 123/06; Signatários: pelo TRF 3ª Região, o Sr. Otávio
Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela Fornecedora, o Sr. Leandro Zillig Barbosa,
Sócio.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0009335-41.2020.6.02.8000; Objeto: aquisição de 306 divisórias em acrílico,
com instalação; Fund. Legal: artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, considerando que se trata de
aquisição essencial à proteção ao contágio da COVID-19. Empresa contratada: ZIP SIGN
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ - 08.257.218/0001-38, ao preço unitário de R$71,96,
e global de R$ 22.021,90. Ratificação e autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA
DE ARAÚJO, Presidente do TRE-AL, em 05/10/2020.
Ingrid Pereira de Lima Araújo -Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0007241-23.2020.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da empresa
PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO A INFORMACAO LTDA,
CNPJ nº 05.775.256/0001-94, para prestação de serviço de suporte operacional ao
Sistema de Automação de Bibliotecas - ALEPH, de acordo com as especificações do
Termo de Referência; Fundamentação Legal: art. 25, I, da Lei nº 8.666/1993; Valor da
contratação: R$ 6.033,11; Autorizado em 03/10/2020, pelo Des. Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2020

Processo SEI nº 0006300-10.2019.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 30/09/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 59/2020, que tem por objeto a contratação de serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) itens da Biblioteca, pertencente a este Regional, adjudicado à empresa E-DOC GESTÃO
DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.055.855/0001-43, vencedora do
objeto, pelo valor total de R$16.500,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió/AL, 6 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0001860-34.2020. Objeto: Contratação de empresa do ramo de transporte
em veículo automotor com condutores munidos de regular carteira de motorista e telefone
celular, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de agentes e materiais
da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das
Eleições Gerais 2020, conforme o edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital:
07/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00072-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 07/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 21/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0007133-91.2020. Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã,
zero quilômetro, para funcionar como veículo de representação, conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/10/2020
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00073-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 07/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/10/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo: PAD 8960/2020 TRE/AM. Termo de Convênio n. 01/2020. Objeto: Ação conjunta
das partes na realização de apoio às Eleições Municipais 2020, no Estado do Amazonas.
CONCEDENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONVENENTE: AGÊNCIA
AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - AADESAM. CNPJ:
13.272.780/0001-70. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto
n. 6.170/2007 e alterações posteriores, Decreto n. 93872/1986 e alterações posteriores;
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n. 424/2016 e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho Pleitos Eleitorais - PT 02.061.0570.4269.000100.
Prazo de Vigência: a contar da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União
e termo final dia 31/12/2020. Dos Recursos: O CONCEDENTE transferirá à CONVENENTE,
para a execução do objeto conveniado, recursos na ordem de R$ 4.667.177,22 (quatro
milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e vinte e dois
centavos), conforme cronograma de desembolso contido no Plano de Trabalho. Assinatura:
02/10/2020. Assinam: Desdor. ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Concedente, e o Sr.
BRÁULIO DA SILVA LIMA pelo Convenente..

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 2893/2017 TRE-AM Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 41/2016,
de prestação de serviço de lavagem, polimento e higienização para a frota de veículos
oficiais do TRE/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME. Fundamentação Legal: Lei n.
8.666/93, art. 40, XI, combinado com art. 55, III e em especial o seu Art. 57, inciso II. Do
Objeto: alteração do caput da CLÁUSULA TERCEIRA (Do Prazo de Vigência) e da CL ÁU S U L A
SEXTA (Do Preço). Vigência: 12 (doze) meses, de 22/12/2020 a 21/12/2021. Preço: global
estimado de R$ 25.785,90 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa
centavos). Data da Assinatura: 29/09/2020. Assinam: Desdor. Presidente, A R I S T ÓT E L ES
LIMA THURY, pelo Contratante, e o Sr. JONAS UCHÔA SALUSTIANO JUNIOR, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 112º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL

ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa à inclusão de serviço de fornecimento e

instalação de racks para o Datacenter do Empreendimento. O presente acréscimo

importa na quantia de R$ 30.417,08 (trinta mil, quatrocentos e dezessete reais e oito

centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0568% do valor inicial

atualizado do contrato. O presente termo aditivo alterará o valor do contrato conforme

planilhas orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual.

Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, c/c

cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo

PAD n.º 11.805/2020. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira

Máximo, Presidente. DATA: 05/10/2020
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De: Juliana Silva <Juliana.Silva@proquest.com>
Para: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 07/10/2020 09:59 AM
Assunto: RE: Envio do Contrato  nº 22/2020 para assinatura
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Prezada Denise,
 
Obrigada pelo envio do contrato. Ao realizar a leitura, observei que consta como pagamento mensal, mas nós havíamos
solicitado e recebemos o aval do TSE para solicitar pagamento anual antecipado, pois a ProQuest não realiza cobranças
mensais para valores menores que R$ 30.000,00. Você poderia rever esta cláusula e nos avisar?
 
Alguns TREs já conseguiram realizar a renovação desta forma, se precisar de algum documento que eles u�lizaram, por
favor me avise.
 
Atenciosamente,
 

 
Juliana Silva – Account Manager Brazil
Rua Libero Badaró 158, 22º andar - Centro, São Paulo, SP - Brazil 01.008-904
E: juliana.silva@proquest.com | Cel: (55 31) 99144-7637

Better research. Better learning. Better insights.
 
Atualize seus dados e con�nue recebendo comunicações de marke�ng e eventos.

 
 

From: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br> 
 Sent: terça-feira, 6 de outubro de 2020 19:33

 To: Juliana Silva <Juliana.Silva@proquest.com>
 Subject: Envio do Contrato nº 22/2020 para assinatura

 
CAUTION: EXTERNAL Email.
Boa noite, 
 
Segue anexo, o Contrato nº 22/2020 para assinatura, preferencialmente, de forma digital, sendo importante atentar para não
bloquear/travar o documento, para a próxima assinatura. 
Caso não disponha deste recurso, assinar e rubricar as demais folhas e enviar para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
no endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
CEP 57051-090, Maceió/AL
 
Atenciosamente,  
 
Denise Maria de Araújo 
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À SAD, para avaliar a solicitação da futura

contratada de alterar o contrato a fim de que o pagamento
seja  anual e antecipado, conforme  e-mail constante no
evento SEI 0780947.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/10/2020, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781649 e o código CRC F1D6F3FA.

0007241-23.2020.6.02.8000 0781649v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000765

(0780040) e ciência do evento (0780042).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/10/2020, 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
0781967 e o código CRC FABFF72C.

0007241-23.2020.6.02.8000 0781967v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
Remeto os autos à SBEA, para consultar a

contratada sobre os tribunais que adotaram a forma de
pagamento indicada na mensagem de evento 0780947 e, se
possível, juntar modelo de ato com a referida alteração, para
que possamos melhor avaliar o pedido formulado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2020, às 22:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782245 e o código CRC 0B981663.

0007241-23.2020.6.02.8000 0782245v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
Ao gestor do contrato para atendimento ao

despacho do Senhor Secretário de Administração, evento
(0782245).

Cordialmente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da SBEA

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 13/10/2020, 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
0784392 e o código CRC 5054B082.

0007241-23.2020.6.02.8000 0784392v1
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E-mail - 0784665

Data de Envio: 
  13/10/2020 15:39:05

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO <biblioteca@tre-al.jus.br>

Para:
    juliana.silva@proquest.com

Assunto: 
  Pagamento à vista. Diligência. Solicitação de Informações.

Mensagem: 
  Prezada Juliana - Gerente de Contas Responsável pelo TRE/AL,

Como é de nosso conhecimento, Vossa Senhoria é o nosso contato para a eliminação de dúvidas e a
apresentação de documentos necessários à formulação de eventual contrato junto à empresa ProQuest
Brasil.

Pois bem!

Nesse contexto, faço anexar à presente mensagem eletrônica um despacho de expediente oriundo da
Secretaria de Administração deste Tribunal Regional Eleitoral, assinado pelo respectivo Secretário de
Administração, que, em síntese, solicita desta Seção de Biblioteca "consultar a contratada sobre os
tribunais que adotaram a forma de pagamento indicada na mensagem de evento 0780947 e, se possível,
juntar modelo de ato com a referida alteração, para que possamos melhor avaliar o pedido formulado".

Com isso, ao tempo em que aguardo a confirmação de recepção do presente e-mail, solicito a especial
atenção de Vossa Senhoria, para que a solicitação referida seja planamente atendida com a maior
brevidade possível. 

Atenciosamente,

Edney dos Anjos
Analista Judiciário - Área Judiciária
Gestor do Contrato de Manutenção do Software ALEPH500
Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA

Anexos:
    Despacho_0784392.html
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De: Juliana Silva <Juliana.Silva@proquest.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO <biblioteca@tre-al.jus.br>
CC: edneyanjos <edneyanjos@tre-al.jus.br>
Data: 19/10/2020 04:25 PM
Assunto: RE: Pagamento à vista. Diligência. Solicitação de Informações.

Prezado Edney,

Boa tarde! Tudo bem?

Diante das complicações que estamos vivenciando para conseguir mudar esta questão do
pagamento antecipado com os TREs, decidimos oferecer uma outra opção para os TREs. Nossa
sugestão é não renovarmos os contratos individuais com os TREs neste momento até Abril
de 2021, quando esperamos a unificação dos contratos com o do TSE.

Excepcionalmente, manteremos o atendimento normalmente aos TREs durante este período sem
custo. Na eventualidade de não ocorrer a unificação dos contratos, em abril entraremos
em contato para fazermos o contrato anual individual com cada TRE, e aí sim, estudarmos
melhor a possibilidade de pagamento único.

Esta solução parece boa para vocês? Qualquer dúvida não hesite em me contatar.

Atenciosamente,

Juliana Silva
-----Original Message-----
From: TRE-AL/SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO <biblioteca@tre-al.jus.br>
Sent: terça-feira, 13 de outubro de 2020 15:39
To: Juliana Silva <Juliana.Silva@proquest.com>
Subject: Pagamento à vista. Diligência. Solicitação de Informações.

CAUTION: EXTERNAL Email.

Prezada Juliana - Gerente de Contas Responsável pelo TRE/AL,

Como é de nosso conhecimento, Vossa Senhoria  é o nosso contato para a eliminação de
dúvidas e a apresentação de documentos necessários à formulação de eventual contrato
junto à empresa ProQuest Brasil.

Pois bem!

Nesse contexto, faço anexar à presente mensagem eletrônica um despacho de expediente
oriundo da Secretaria de Administração deste Tribunal Regional Eleitoral, assinado pelo
respectivo Secretário de Administração, que, em síntese, solicita desta Seção de
Biblioteca "consultar a contratada sobre os tribunais que adotaram a forma de pagamento
indicada na mensagem de evento 0780947 e, se possível, juntar modelo de ato com a
referida alteração, para que possamos melhor avaliar o pedido formulado".

Com isso, ao tempo em que aguardo a confirmação de recepção do presente e-mail, solicito
a especial atenção de Vossa Senhoria, para que a solicitação referida seja planamente
atendida com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Edney dos Anjos
Analista Judiciário - Área Judiciária
Gestor do Contrato de Manutenção do Software ALEPH500 Seção de Biblioteca, Editoração e
Arquivo - SBEA

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=Q1HDNC...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8252 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBEA

 

Senhora Chefe da SBEA e Fiscal do Contrato de
Manutenção do Sistema de Bibliotecas ALEPH,

 
Por condução de despacho de expediente (SEI n.

0782245), o Secretário de Administração deste Tribunal
Regional Eleitoral solicitou a esta Seção de Biblioteca,
Editoração e Arquivo - SBEA que a Proquest do Brasil fosse
consultada sobre os tribunais que adotaram a forma indicada
na mensagem consignada nestes autos sob o evento de n.
0780947, bem como em sendo possível, que a referida
empresa fizesse a juntada de modelo de ato com a referida
alteração, para que fosse viabilizada pela antedita SAD a
avaliação do indigitado pedido.

 

Nessa linha, atuando Vossa Senhoria - nestes autos
- como Chefe da SBEA e também como Fiscal do Contrato de
Manutenção do Sistema de Bibliotecas ALEPH, mediante
despacho de impulsionamento, remeteu este processo para
este assinante com vistas ao atendimento da solicitação
formulada pelo Secretário de Administração (SEI n.
(0782245).

 

 
Pois bem!
 
Nesse contexto, em atendimento ao que fora

estabelecido por Vossa Senhoria, mormente com o fito de
atender à diligência formulada pela SAD, enviei mensagem
eletrônica (SEI n. 0784392) para a Gerente de Contas da
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supracita empresa - Juliana Silva, que é a responsável pelas
tratativas contratuais com o TRE/AL, que assim se manifestou
(SEI n. 0789698):

 
De:Juliana Silva <Juliana.Silva@proquest.com>
Para:TRE-AL/SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO
<biblioteca@tre-al.jus.br>CC:edneyanjos <edneyanjos@tre-al.jus.br>
Data:19/10/2020 04:25 PM
Assunto:RE: Pagamento à vista. Diligência. Solicitação de Informações.
Prezado Edney,Boa tarde! Tudo bem?
Diante das complicações que estamos vivenciando para conseguir mudar esta
questão do pagamento antecipado com os TREs, decidimos oferecer uma outra
opção para os TREs.
Nossa sugestão é não renovarmos os contratos individuais com os TREs neste
momento até Abril de 2021, quando esperamos a unificação dos contratos com
o do TSE.
Excepcionalmente, manteremos o atendimento normalmente aos TREs
durante este período sem custo. Na eventualidade de não ocorrer a unificação
dos contratos, em abril entraremos em contato para fazermos o contrato anual
individual com cada TRE, e aí sim, estudarmos melhor a possibilidade de
pagamento único. Esta solução parece boa para vocês?
Qualquer dúvida não hesite em me contatar.
Atenciosamente,
Juliana Silva

 
Atente-se para o fato da própria Gerente Comercial

da ProQuest do Brasil, Senhora Juliana Silva, conforme
comprova a mensagem eletrônica acima, ter expressado que
"complicações estão sendo vivenciadas por aquela empresa
em função da questão do pagamento antecipado pelos TRE's",
bem como se deve - também - atentar para a sugestão de
mantença da situação de não renovação do indigitado
contrato individual até abril do próximo ano, quando ela
supõe que haverá a formatação de um contrato que albergará
todos os Regionais.

 
Salientou ainda a refalada representante comercial

que, expepcionalmente, até o atingimento do suscitado termo
final, não haverá solução de continuidade dos serviços de
manutenção do Sistema de Biblioteca ALEPH, e que a
ProsQuest oferecerá a antedita prestação de serviços a título
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gratuito (sem custo para este Tribunal), ficando a questão
respeitante ao pagamento antecipado postergada para
momento ulterior, acaso não venha a ocorrer a unificação dos
contratos, quando então deverá ser formatado o contrato
individual e melhor definida a viabilidade do referido
pagamento em única parcela.

 
Com isso, levada a efeito final a diligência

requerida e tendo-se em conta que uma nova situação se
instalou, submeto os autos deste processo eletrônico ao crivo
de Vossa Senhoria.

 

Atenciosamente,
 

Edney dos Anjos
Analista Judiciário - Área Judiciária
Gestor de Contrato de Sistema de Biblioteca ALEPH
Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY DOS ANJOS, Analista Judiciário, em
20/10/2020, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789811 e o código CRC 6BC2D099.

0007241-23.2020.6.02.8000 0789811v8
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De: Janete Valente Gushiken <janete.gushiken@tse.jus.br>
Para: TRE-AL veraoliveira <veraoliveira@tre-al.jus.br>

CC: Lígia Cavalcante Ponte <ligia.ponte@tse.jus.br>, Sabrina Ruas Lopes <sabrina.ruas@tse.jus.br>, Ludmila
Maria Bezerra Ventilari <ludmila.ventilari@tse.jus.br>

Data: 21/10/2020 04:03 PM
Assunto: RES: Contrato Aleph ProQuest
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Prezada Vera,
 
                Estamos já trabalhando para a contratação do sistema ALEPH de forma unificada, para o TSE e TREs. A empre
ProQuest se comprometeu em manter os serviços dos TREs até a data de assinatura do novo contrato pelo TSE,
provavelmente em abril /2021.

 
 
 
Atenciosamente,
Janete Valente Gushiken
Biblioteca
CBLEM/SGI/TSE
Tel.: (61) 3030-9294
janete.gushiken@tse.jus.br
 
 

De: veraoliveira [mailto:veraoliveira@tre-al.jus.br] 
 Enviada em: terça-feira, 20 de outubro de 2020 18:15

 Para: Janete Valente Gushiken
 Assunto: Re: Contrato Aleph ProQuest

 
Prezada Janete!
 
Com este e-mail retomamos o processo de renovação do contrato com a empresa ProQuest, para manutenção do
sistema ALEPH, neste Regional.
 
Após todos os trâmites processuais, fomos surpreendido com um e-mail da mencionada empresa enviado pela Geren
de Contas da supracitada empresa - Juliana Silva, que é a responsável pelas tratativas contratuais com o TRE/AL, no
informando que ainda estão em negociação com o TSE, visando a unificação dos  sistemas com todos os TREs,
conforme transcrito abaixo:
 
"De:Juliana Silva <Juliana.Silva@proquest.com>
Para:TRE-AL/SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO <biblioteca@tre-al.jus.br>CC:edneyanjos
<edneyanjos@tre-al.jus.br>
Data:19/10/2020 04:25 PM
Assunto:RE: Pagamento à vista. Diligência. Solicitação de Informações.
Prezado Edney,
Boa tarde! Tudo bem?
Diante das complicações que estamos vivenciando para conseguir mudar esta questão do pagamento antecipado com
TREs, decidimos oferecer uma outra opção para os TREs.
Nossa sugestão é não renovarmos os contratos individuais com os TREs neste momento até Abril de 2021, quando
esperamos a unificação dos contratos com o do TSE.
Excepcionalmente, manteremos o atendimento normalmente aos TREs durante este período sem custo. Na
eventualidade de não ocorrer a unificação dos contratos, em abril entraremos em contato para fazermos o contrato an
individual com cada TRE, e aí sim, estudarmos melhor a possibilidade de pagamento único. Esta solução parece boa 
vocês?
Qualquer dúvida não hesite em me contatar.
Atenciosamente,
Juliana Silva"
 
Diante do exposto, solicito  a gentiliza de nos informar, se tal procedimento está sendo adotado em outros regionais.
 
Att,:
 
Vera Lucia Ferreira de Oliveira
Chefe da Seção de Biblioteca Editoração e Arquivo
e-mail veraoliveira@tre-al.jus.br
+ 55 (82)2122-7734 - 3221 - 5998
Cel.: (82) 98108-0219
 
From: Janete Valente Gushiken <janete.gushiken@tse.jus.br>
To: LISTA BIBLIOTECAS <bibliotecas@tse jus br>
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Cc: TRE-RJ sonia.neves <sonia.neves@tre-rj.jus.br>, TRE-RO marta.lucia <marta.lucia@tre-ro.jus.br>
Date: Wed, 5 Aug 2020 22:09:01 +0000
Subject: Contrato Aleph ProQuest
 

 
Prezados TREs,
               
                Como falado em reunião, os TREs terão que retomar os contratos de manutenção do sistema ALEPH. Poré
ainda estamos
em discussão no TSE sobre algumas cláusulas que deverão constar nos contratos dos TREs. Assim que possível,
encaminharemos
informações específicas de como a nova contratação deverá ser feita. Agradecemos a compreensão de todos.
 
 
Atenciosamente,
 
Comitê Gestor
Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral - REJE
Tribunal Superior Eleitoral - TSE
E-mail: reje@tse.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
 
Senhora Coordenadora,
 
Após o cumprimento da diligência contida no despacho

do Senhor Secretário de Administração (0782245), consignada na
bem elaborada informação do Gestor de Contrato de Sistema de
Biblioteca ALEPH (0789811) e no e-mail recebido pelo Comitê da
REJE (0791084), onde esclarece a informação, contida no e-mail da
Gerente de contas da empresa ProQuest (0789698).

 
Encaminho os autos à Vossa Senhoria, entendendo, salvo

melhor juízo, que o objeto da contratação tornou-se inexequível,
 
 
Respeitosamente,
 
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da SBEA

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 21/10/2020, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791173 e o código CRC 39EC8C32.

0007241-23.2020.6.02.8000 0791173v1
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De: Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral <reje@tse.jus.br>
Para: "veraoliveira" <veraoliveira@tre-al.jus.br>
Data: 21/10/2020 04:19 PM
Assunto: [biblioteca] Contrato ALEPH - informações
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Prezados TREs,
 

Estamos em processo de contratação do sistema ALEPH de forma unificada, para o TSE e
TREs.

Sabemos que alguns TREs não estão conseguindo renovar seus contratos com a empresa
ProQuest. Porém, a empresa comprometeu-se em manter os serviços dos TREs até a data da
assinatura do novo contrato com o TSE, provávelmente em abril de 2021.

Encaminharemos nos próximos dias ofícios aos TREs para manifestação de interesse na
unificação dos contratos e repasse das verbas ao TSE.

Solicitamos que não comprometam as verbas dos contratos para outros fins, já que eles
deverão ser repassados ao TSE.
 
 
Atenciosamente,
 
Comitê Gestor
Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral - REJE
Tribunal Superior Eleitoral - TSE
E-mail: reje@tse.jus.br
 

 
Secretaria de Gestão da Informação │Coordenadoria de Biblioteca e Museu

 

E-mail REJE (0791290)         SEI 0007241-23.2020.6.02.8000 / pg. 157



21/10/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=J9QJHV010IHPN&View=Message&Print=Yes&Number=50817&FolderID=0

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=J9QJHV010IHPN&View=Message&Print=Yes&Number=50817&FolderID=0 3/3
E-mail REJE (0791290)         SEI 0007241-23.2020.6.02.8000 / pg. 158



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8309 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBEA

Senhora Coordenadora,
 
Faço juntada do novo e-mail encaminhado pela REJE, evento

(0791290).
 
Respeitosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da SBEA

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 21/10/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791293 e o código CRC 776EBD31.

0007241-23.2020.6.02.8000 0791293v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
 
Senhora Secretária,
 
Levamos ao conhecimento de V.Sa. a recente

informação recebida pela empresa ProQuest, através do E-
mail (0789698) e ratificada pela Rede de Bibliotecas da Justiça
Eleitoral (REJE), por meio do e-mail (0791084), onde informa
que a referida empresa se comprometeu em manter os
serviços até a data da assinatura do novo contrato com o TSE,
que se dará, provavelmente em abril/2021.

 
Informa, ainda, o Comitê Gestor da REJE

(0791290), que em breve encaminhará ofício aos TREs para
manifestação de interesse na unificação dos contratos e
repasse de verbas ao TSE, ressaltando, ainda, que não
houvesse comprometimento da verba destinada a manutenção
do sistema Aleph para outros fins, em virtude de possível
repasse àquele órgão superior.

 
Diante dos novos fatos apresentados, sugerimos

seja o presente procedimento administrativo encaminhado às
instâncias superiores para análise e providências.

 
Respeitosamente,
 
 
 

Sâmia Coelho Tenório
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Coordenadoria
 
 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 22/10/2020, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791993 e o código CRC C8729CEF.

0007241-23.2020.6.02.8000 0791993v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Encaminho-lhe o despacho sob evento nº 0791993, da

lavra da Senhora Coordenadora de Jurisprudência e Documentação,
diante dos novos fatos apresentados, no trato da contratação
do sistema Aleph, à respeitável consideração de Vossa Senhoria para
deliberação.

 Nada mais restando a acrescer, firmo-me
respeitosamente,

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 22/10/2020, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792184 e o código CRC F4A484D2.

0007241-23.2020.6.02.8000 0792184v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
À Secretaria de Administração para ciência e

providências relativas à manifestação da gestão contratual
(0789811) e informações posteriores, mediante os
eventos 0791084, 0791173, 0791290, 0791993. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/10/2020, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792955 e o código CRC 7D81855F.

0007241-23.2020.6.02.8000 0792955v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
À Direção-geral.
Sr. Diretor,
Considerando as informações carreadas aos autos

pela unidade gestora do contrato, ratificadas pela
Coordenadora de Jurisprudência/SEJUD (v. docs. 0791993 e
0792184), faço os autos conclusos a Vossa Senhoria para, em
aquiescendo, tornar sem efeito a contratação da
empresa PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E
PRODUTOS PARA ACESSO À INFORMACAO LTDA., CNPJ nº
05.775.256/0001-94, e, por conseguinte, a anulação do saldo
da nota de empenho 2020NE000765, registrando que o
montante do crédito poderá ser descentralizado para o TSE
em face de possível contratação nacional (ou seja,
centralizada, para todos os TRE's).

Por oportuno, cientifico-lhe que a empresa se
comprometeu a manter a prestação do serviço até abril de
2021, quando poderá ser assinado novo contrato com o TSE
(v. docs. 0789698 e 0791290).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2020, às 15:44, 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
0795321 e o código CRC B4C8C160.

0007241-23.2020.6.02.8000 0795321v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 30 de outubro de 2020.
Conforme as ponderações insertas no

Despacho 0795321, do Sr. Secretário da Administração,
submeto ao Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal a proposta
de tornar sem efeito a contratação da empresa PROQUEST
LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO À
INFORMACAO LTDA., CNPJ nº 05.775.256/0001-94, e, por
conseguinte, a anulação do saldo da nota de empenho
2020NE000765, registrando que o montante do crédito poderá
ser descentralizado para o TSE em face de possível
contratação nacional (ou seja, centralizada, para todos os
TRE's).

Registro, por oportuno, de acordo com informação
constante dos autos, conforme esclarece o Titular da
SAD,  que a empresa se comprometeu a manter a prestação do
serviço até abril de 2021, quando poderá ser assinado novo
contrato com o TSE (v. docs. 0789698 e 0791290). 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/10/2020, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798255 e o código CRC 0BDCF97F.

0007241-23.2020.6.02.8000 0798255v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de outubro de 2020.
 
A Diretoria-Geral, seguindo manifestação da Secretaria

de Administração (0798255), sugere, em conclusão (0798255), que
seja tornada sem efeito a contratação da empresa PROQUEST LATIN
AMERICA SERVIÇOS E PRODUTOS PARA A ACESO À
INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ nº 05.775.256/001-94, e, por
conseguinte, anulado o saldo da nota de empenho 2020NE000765,
cujo crédito poderá vir a ser descentralizado ao Tribunal Superior
Eleitoral em possível contratação nacional de serviços equivalentes.

Para fins de análise e manifestação, sigam os autos à
Assessoria Jurídica desta Presidência.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 31/10/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798490 e o código CRC 75A0F5CE.

0007241-23.2020.6.02.8000 0798490v1
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PROCESSO : 0007241-23.2020.6.02.8000

INTERESSADO : SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E
ARQUIVO

ASSUNTO :

Sofware ALEPH500. Pagamento antecipado.
Dificuldades. Sugestão da empresa de não
renovação do contrato até abril do ano de 2021.
Oferecimento gratuito dos serviços até a
celebração de novo ajuste. Sugestão de tornar
sem efeito a contratação e de anulação do saldo
da nota de empenho respectiva. Parecer.

 

Parecer nº 2101 / 2020 - TRE-AL/PRE/AJPRES

 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de informação da Seção de Biblioteca,

Editoração e Arquivo (0789811), dando conta de que, ao ser
procurada para manifestar-se sobre dificuldades enfrentadas por este
Regional para a formalização do pagamento antecipado da
contratação referente ao software ALEPH500, que estava sendo
exigida pela provedora do serviço, a empresa Proquest do Brasil
informou que fez a sugestão a todos os Tribunais Regionais Eleitorais
de não renovarem os seus contratos individuais até abril de 2021,
quando pretende formalizar um ajuste com o Tribunal Superior
Eleitoral.

 
Na ocasião, ofereceram os serviços então contratados

sem nenhum ônus financeiro para este Tribunal, e informaram que,
futuramente, na hipótese de não serem unificados os contratos com a
Corte Superior, entrariam em contato com este Regional para
negociar uma contratação individual.
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Mais à frente, a informação foi confirmada com o próprio
Tribunal Superior Eleitoral, que registrou (0791290) que está em
processo de realização de contratação unificada com a empresa, e
que até o mês de abril de 2021 os serviços serão oferecidos pela
empresa aos Tribunais sem a cobrança de honorários. 

 
Solicitou ainda que os créditos referentes à contratação

com a sobredita empresa não sejam utilizados para outros fins, pois
deverão ser repassados ao Tribunal Superior Eleitoral.

 
Após a manifestação de outras unidades administrativas,

a Secretaria de Administração sugeriu (0795321) que seja tornada
sem efeito a contratação da empresa Proquest Latin America
Serviços e Produtos para Acesso à Informação, CNPJ nº
05.775.256/0001-94, e, por conseguinte, a anulação do saldo da Nota
de Empenho nº 2020NE000765, com a observação de que o crédito
poderá ser utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a
contratação nacional.

 
A Diretoria-Geral fez a conclusão do feito a Vossa

Excelência (0798255).
 
Vieram os autos a esta unidade para pronunciamento.
 
Era o que havia de essencial a ser relatado.
 
Após a leitura dos autos, não se verificou nenhuma

questão jurídica a ser dirimida, tampouco percebeu-se obstáculo à
consecução da proposição da Secretaria de Administração.

 
Com efeito, a própria empresa contratada, reconhecendo

existirem dificuldades para o pagamento de seus serviços, propôs a
não renovação do ajuste com os Regionais.

 
Mais que isso, ofereceu a este Regional, a título gratuito,

a continuidade dos serviços da empresa, ao menos até o mês de abril
do ano vindouro, quando se pretende realizar contratação nacional
junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
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Portanto, é perfeitamente viável a sugestão apresentada,
sendo possível de ser acatada, sob o ponto de vista jurídico.

 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica da Presidência

registra a opinião de que é perfeitamente possível tornar sem efeito a
contratação celebrada com a empresa Proquest, com a consequente
anulação do saldo na nota de empenho 2020NE000765, em
conformidade com o que foi sugerido pelo Secretário de
Administração (0795321).

 
Caso Vossa Excelência decida acatar a sugestão

apresentada, é mister atentar para o fato de que o saldo seja
futuramente utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, para a
contratação unificada dos serviços.

 
É o parecer. À apreciação superior de Vossa Excelência.
 
Respeitosamente,
 
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário - Assessor Jurídico da Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 01/11/2020, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798843 e o código CRC B722AEE4.

0007241-23.2020.6.02.8000 0798843v12
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De: "clicianecalheiros" <clicianecalheiros@tre-al.jus.br>
Para: "Sâmia Coêlho Tenório" <samiatenorio@tre-al.jus.br>
CC: "veraoliveira" <veraoliveira@tre-al.jus.br>
Data: 01/11/2020 01:21 PM

Assunto: Fwd: [dg] Of Circ GAB/DG nº 462/2020 - Manifestação. Unificação. Contrato. Sistema ALEPH. Empresa
ProQuest

 
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária do TRE/AL
 

From: "Filipe Lôbo Gomes" <filipegomes@tre-al.jus.br>
 To: "clicianecalheiros" <clicianecalheiros@tre-al.jus.br>
 Date: Thu, 29 Oct 2020 16:41:42 -0300

 Subject: Fwd: [dg] Of Circ GAB/DG nº 462/2020 - Manifestação. Unificação. Contrato. Sistema ALEPH. Empresa
ProQuest

  
Para análise e deliberação junto à Biblioteca. Att.
 
 
 

From: TSE/GAB-DG <gabdg@tse.jus.br>
 To: Filipe Lôbo Gomes <filipegomes@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 28 Oct 2020 19:57:47 -0300
 Subject: [dg] Of Circ GAB/DG nº 462/2020 - Manifestação. Unificação. Contrato. Sistema ALEPH. Empresa

ProQuest
  

Prezados(as),
 

Favor confirmar o recebimento.
 

Alex Souza
 GAB/DG

  

Anexados:

Arquivo:
Oficio_Circular_1476307.html

Tamanho:
37k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

 

Ofıćio-Circular GAB-DG nº 462/2020

 

Brasıĺia, 28 de outubro de 2020.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)

Diretor(a)-Geral do Tribunal Regional Eleitoral

 

Assunto: Manifestação.	Uni�icação.	Contrato.	Sistema	ALEPH.	Empresa	ProQuest

 

Senhor(a) Diretor(a)-Geral,

 

A Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral – Reje é composta pelas Bibliotecas dos Regionais e
pela Biblioteca deste Tribunal Superior, que a gerencia. A Reje utiliza o sistema ALEPH, da empresa
ProQuest, para gerenciamento de registros e usuários. Atualmente, cada Tribunal é responsável pela
própria contratação do serviço de manutenção do referido sistema.

Considerando o princıṕio da e�iciência e economicidade na administração pública, este Tribunal
iniciou estudos para avaliar a vantajosidade da uni�icação dos contratos dos tribunais regionais a serem
gerenciados por este Tribunal Superior. Dessa forma, consulta-se quanto ao interesse desse Tribunal na
uni�icação do contrato em tela e o consequente repasse �inanceiro ao TSE, tendo em vista que o
regional não utilizará o orçamento destinado para essa contratação.

Nesse caso, solicita-se que esse ofıćio seja respondido até 16 de novembro próximo para que
seja dado prosseguimento à nova contratação em tempo hábil. 

 

 

RUI	MOREIRA	DE	OLIVEIRA
DIRETOR-GERAL

  Documento assinado eletronicamente em 28/10/2020,	 às	 19:46, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1476307&crc=35417D5E, informando,
caso não preenchido, o código veri�icador 1476307 e o código CRC 35417D5E.

2020.00.000004436-3 Documento no 1476307 v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8833 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD

 
À Assessoria Jurídica da Presidência,
 
Através de despacho desta CJD (0791993) foi solicitado

que o presente processo fosse encaminhado às instâncias superiores
deste Tribunal, com o objetivo de analisar a proposta apresentada
pelo TSE, de unificação dos contratos com a empresa ProQuest,
responsável pelo serviço de manutenção e suporte ao Sistema de
Bibliotecas da Justiça Eleitoral (Aleph).

 
A Senhora Secretária Judiciária encaminhou a esta

Coordenadoria, nesta data, o e-mail (0798909) e o anexo Ofício-
|Circular GAB-DG nº 462/2020, oriundo do Tribunal Superior
Eleitoral (0798917), que trata de uma consulta “quanto ao
interesse desse Tribunal na unificação do contrato em tela e
o consequente repasse financeiro ao TSE, tendo em vista que
o regional não utilizará o orçamento destinado para essa
contratação.”

 
Solicita, ainda, o Diretor-Geral do TSE que o citado ofício

“seja respondido até o dia 16 de novembro próximo...”.
 
Por se tratar de assunto pertinente aos autos, reabri os

autos nesta unidade e procedi a juntada dos documentos acima, ao
tempo em que retorno o presente à Assessoria Jurídica da
Presidência para análise e manifestação, conforme Despacho do
Exmo. Sr. Desembargador-Presidente (0798490).

 
Atenciosamente,
 
 

Sâmia Coelho Tenório
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Coordenadora
 

 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 01/11/2020, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798919 e o código CRC 22F3D798.

0007241-23.2020.6.02.8000 0798919v3

Informação 8833 (0798919)         SEI 0007241-23.2020.6.02.8000 / pg. 173



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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
 
Em razão de mensagem eletrônica direcionada a este

Tribunal pela empresa Proquest (0789811), que, na ocasião, divergiu
da forma de remuneração mensal do contrato referente ao software
ALPHE500 – uma vez que, seguindo a própria política institucional,
os valores inferiores à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não
são objeto de cobrança fracionada – a Seção de Biblioteca,
Editoração e Arquivo, provocada, informou (0789811) que a própria
empresa sugeriu aos Regionais que não renovassem os contratos
firmados para a gestão da ferramenta.

Demais disso, a contratada consignou o compromisso de,
até a unificação contratual a ser providenciada pelo Tribunal
Superior Eleitoral, assumir a permanência dos serviços de suporte
sem ônus financeiro. Salientou ainda que, acaso malograda a avença
geral, seriam renovados os entendimentos para a formulação de uma
nova cobertura contratual.

Com base nesses fatos e na confirmação, pelo Tribunal
Superior Eleitoral (0791290), de que se encontra em curso processo
com tal finalidade, a Secretaria de Administração consignou sugestão
(0795321) para que fosse tornada sem efeito a contratação já em
curso da empresa, dando-se, por conseguinte, a anulação do saldo da
nota de empenho respectiva com a orientação de que fosse o crédito
reservado para a futura contratação, tal como já aduzido.

Conclusos os autos (0798255), e uma vez provocada, a
Assessoria Jurídica desta Presidência, em parecer (0798843),
consignou ser “perfeitamente viável a sugestão apresentada, sendo
possível de ser acatada, sob o ponto de vista jurídico”.

Demais disso, a Coordenadoria de Jurisprudência e
Documentação, por meio da Informação 8833 (0798919), registrou
informação dando conta que, por meio do Ofício-Circular GAB-DG nº
462/2020 (0798917), o Tribunal Superior Eleitoral formalizou
consulta, tendo como prazo final de manifestação o próximo dia 16,
acerca do interesse de unificação do indigitado contrato mediante o
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necessário financeiro.
Tudo posto, e com base no opinativo técnico aludido,

torno sem efeito a contratação celebrada com a empresa Proquest
Latin America Serviços e Produtos para Acesso à Informação, CNPJ
nº 05.775.256/0001-94. Por conseguinte, autorizo a anulação da Nota
de Empenho nº 2020NE000765, cujo saldo deverá ser reservado para
possível futuro repasse ao Tribunal Superior Eleitoral consectário da
adesão à contratação de porte nacional que ora inicia.

Sigam os autos, com isso, à Secretaria de Administração,
para a adoção das providências que estão no âmbito de sua alçada.
Em simultâneo, destinem-se também à Secretaria Judiciária para
que, dentre as iniciativas que lhe são de prerrogativa, providencie
informar, em réplica ao teor do Ofício-Circular nº 462/2020
(0798917), o pleno interesse deste Tribunal em integrar o possível
futuro contrato objeto do expediente, isso mediante o necessário
repasse dos valores correspondentes.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/11/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799628 e o código CRC C458E5EF.

0007241-23.2020.6.02.8000 0799628v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
Sigam os autos à COFIN, para cumprimento do

Despacho AEP 0799628.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/11/2020, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799973 e o código CRC 7FCFF2C7.

0007241-23.2020.6.02.8000 0799973v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
Ao tempo que acuso ciência do despacho da

Presidência (doc. 0799628), que, dentre outras
medidas, tornou sem efeito a contratação celebrada com a
empresa Proquest Latin America Serviços e Produtos para
Acesso à Informação, tendo em vista o interesse na adesão da
contratação em âmbito nacional, remetam os autos à
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação para
conhecimento e adoção das providências cabíveis e, em
paralelo, sigam-se também à Diretoria-Geral para, em atenção
ao teor do Ofício-Circular nº 462/2020 (0798917), da lavra do
Diretor-Geral do TSE, endereçado àquela Unidade, oficiar o
interesse deste Tribunal em integrar o possível futuro
contrato objeto do antedito expediente.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 03/11/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799990 e o código CRC 04EAACD9.

0007241-23.2020.6.02.8000 0799990v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0799973).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/11/2020, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800037 e o código CRC B9E38685.

0007241-23.2020.6.02.8000 0800037v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/11/2020, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/11/2020, às 19:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/11/2020, às 21:33, 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
0800175 e o código CRC D10A97B8.

0007241-23.2020.6.02.8000 0800175v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 841/20 (0800175).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 03/11/2020, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800186 e o código CRC FADDE3B4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
 
 
Ciente. À Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo

(SBEA) para ciência do Despacho do Exmo. Sr. Des.
Presidente (0799628).

 
 

Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 03/11/2020, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800222 e o código CRC 8BAD7AFC.

0007241-23.2020.6.02.8000 0800222v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho

2020NE000841(0800175).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/11/2020, às 18:52, 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
0800242 e o código CRC 2B8ABA1A.

0007241-23.2020.6.02.8000 0800242v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
Devolvo os autos à SBEA, em atenção ao Despacho

CJD 0800222.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/11/2020, às 23:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801304 e o código CRC 91F29B37.

0007241-23.2020.6.02.8000 0801304v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2020.
Tomo ciência do Despacho do Exmo. Sr. Des.

Presidente (0799628), ao Gestor do contrato para comunicar a
empresa PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E
PRODUTOS PARA ACESSO A INFORMACAO LTDA.

 
Atenciosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da SBEA

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 05/11/2020, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801583 e o código CRC 1284461C.

0007241-23.2020.6.02.8000 0801583v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 3884 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/GDG
Maceió, 08 de novembro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
RUI MOREIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral

 

 

Assunto: Resposta. Ofício-Circular GAB-DG nº
462/2020. Manifestação. Unificação. Contrato. Sistema ALEPH. 

 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para, em

resposta ao expediente acima epigrafado, informar do interesse deste
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na unificação do contrato de
Manutenção do Sistema de Bibliotecas ALEPH, por conseguinte,
desde já, pondo à disposição para eventual descentralização, os
respectivos créditos destinados à contratação local dos referidos
serviços.

Restrito ao assunto ora abordado e à pronta disposição
dessa Diretoria-Geral para quaisquer esclarecimentos, despeço-me
cordialmente. 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/11/2020, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0804841 e o código CRC 78EC6022.
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E-mail - 0805375

Data de Envio: 
  09/11/2020 15:17:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE BIBLIOTECA, EDITORAÇÃO E ARQUIVO <biblioteca@tre-al.jus.br>

Para:
    juliana.silva@proquest.com

Assunto: 
  DESPACHO. REMESSA PARA CIÊNCIA

Mensagem: 
  
Prezada Juliana - Gerente de Contas Responsável pelo TRE/AL,

Com os necessários cumprimentos, faço remessa a Vossa Senhoria do anexo despacho proferido pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral - Desembargador Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, para a sua ciência e, por conseguinte, dessa ilustrada empresa - ProQuest Brasil.

No mais, solicito a Vossa Senhoria que confirme a recepção do presente e-mail.

Atenciosamente,

Edney dos Anjos
Analista Judiciário - Área Judiciária
Gestor do Contrato de Manutenção do Software ALEPH500
Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA

Anexos:
    Despacho_0799628.html
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E-mail - 0805581

Data de Envio: 
  09/11/2020 17:11:11

De: 
  TRE-AL/DIREÇÃO GERAL <dg@tre-al.jus.br>

Para:
    gabdg@tse.jus.br

Assunto: 
  Ofício 3884/2020 

Mensagem: 
   Sr. Servidor,
Faço encaminhar, em anexo, o Ofício nº 3884/2020.
Solicito, se possível, a emissão de confirmação do referido expediente.
Att.

Érica Braga
Gabinete da Diretoria-Geral TRE/AL

Anexos:
    Oficio_0804841.html
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De: GAB-DG <gabdg@tse.jus.br>
Para: Erica Braga Quintela Jucá <ericabraga@tre-al.jus.br>
Data: 09/11/2020 05:24 PM
Assunto: [dg] RES: Ofício 3884/2020

Confirmo o recebimento.

SEI/TSE nº 4436-3.

Cesar de Oliveira
GABDG/TSE
________________________________________
De: TRE-AL/DIREÇÃO GERAL [dg@tre-al.jus.br]
Enviado: segunda-feira, 9 de novembro de 2020 17:11
Para: GAB-DG
Assunto: Ofício 3884/2020

 Sr. Servidor,
Faço encaminhar, em anexo, o Ofício nº 3884/2020.
Solicito, se possível,  a emissão de confirmação do referido expediente.
Att.

Érica Braga
Gabinete da Diretoria-Geral TRE/AL

Anexados:

Arquivo: winmail.dat Tamanho: 3k Tipo de Conteúdo: application/ms-tnef

E-mail Confirmação. Recebimento. Ofício 3884. (0806157)         SEI 0007241-23.2020.6.02.8000 / pg. 189



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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2020.
Considerando o envio de correspondência

eletrônica ao TSE (0805375), assim como a respectiva
confirmação de recebimento (0806157),  comunicando o
interesse deste Tribunal na unificação da contratação
referente à manutenção do sistema ALEPH, nos termos em
que determinado no Despacho AEP 0799628, sigam os autos à
Secretaria Judiciária para o devido acompanhamento e
prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/11/2020, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806199 e o código CRC 0AA68E53.

0007241-23.2020.6.02.8000 0806199v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2020.
Tendo em vista o despacho do Senhor Diretor-Geral

(0806199), informando o envio de Ofício ao TSE (0805375),
comunicando o interesse deste Tribunal na unificação da
contratação referente à manutenção do sistema ALEPH,
encaminhe-se à CJD para conhecimento e proseguinto do
feito.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 11/11/2020, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0807182 e o código CRC 3AE77E40.

0007241-23.2020.6.02.8000 0807182v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2020.
Ciente.
À Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo (SBEA)

para ciência do Despacho GDG (0806199).
 
 

Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora

 
 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 12/11/2020, às 16:24, 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
0808723 e o código CRC 51512C32.

0007241-23.2020.6.02.8000 0808723v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2020.
Tomo ciência do despacho do Diretor-Geral

(0806199), ao gestor do contrato para Ciência.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 12/11/2020, às 16:33, 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
0808733 e o código CRC 6731B890.

0007241-23.2020.6.02.8000 0808733v1
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