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

 

Memorando nº 43 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBEA
Maceió, 22 de janeiro de 2020.

Para: Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação

Assunto: ZÊNITE (Soluções Zênite). Contrato. Renovação

 

 
Senhora Coordenadora,
 
Conforme consta da Resolução n. 15.904, de 9 de julho de 2018, que aprovou o Regulamento da

Secretaria deste Tribunal Regional Eleitoral, compete à Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA, dentre
outras atribuições, controlar periódicos, revistas, jornais e demais informativos nos assuntos referentes a
material jurisdicional e administrativo.

 
Nesse sentido, atuando em relação aos autos do Processo Eletrônico SEI n. 0000394-39.2019.6.02.8000,

em especial como Gestor, haja vista a designação estabelecida por instrumento da Portaria Presidência n. 438/2019
TRE-AL/PRE/DG/GDG, participo a Vossa Senhoria que o atual contrato firmado por este Regional com a empresa
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A chegará a termo final no dia 19 de março do corrente exercício (v.
Nota de Empenho 2019NE000275).
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Referito contrato, em plena execução, dentre as soluções formuladas, alberga os seguintes produtos: Web

Licitações e Contratos, Lei Anotada.com - Contratação Pública e Orientação por Escrito em Licitação e Contratos, no
valor total de R$ 10.310,00 (dez mil trezentos e dez reais).

 
Pois bem.
 
Tendo-se em consideração que estamos tratando de soluções que qualificam os procedimentos de

contratação levados a efeito por esta Justiça Especializada e que, por consectário, servem de suporte jurídico para
todas as Unidades administrativas deste Tribunal que lidam com Licitações e Contratos, sejam elas integrantes da
estrutura orgânica da Secretaria de Administração ou de qualquer outro Órgão deste Tribunal, apresento a Vossa
Senhoria a novel proposta apresentada pela empresa pela ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A com
vistas à promoção da renovação do supracitado contrato.

 
Em relação a esta nova proposta, é bom que se registre que há uma substituição quanto às soluções

ofertadas, explico: a solução Zênite Fácil vai substituir os seguintes produtos: Web Licitações e Contratos, Lei
Anotada.com - Contratação Pública, estes que, atualmente, são produtos contratados, permanecendo a solução atinente
à Orientação por Escrito em Licitação e Contratos, na mesma modulação do atual contrato. 

 
Referida reformulação das soluções propostas pela Zenite Informação e Consultoria S/A, que, em

síntese, acarreta as supracitas substituições de produtos, na data de ontem, por telefone, foram tratadas com o titular da
Secretaria de Administração - SAD que, após ouvir todas as considerações verbalizadas por este Gestor, de pronto,
manifestou o respectivo aprazimento.
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Com isso, faço anexar a indigitada proposta de renovação no valor de R$ 12.326,00 (doze mil trezentos e
vinte e seis reais), a proposta orçamentária para o ano de 2020, contendo os valores reservados para fazer face à
despesa em desbaste, bem como o termo de referência. Tudo com vistas a instruir o presente procedimento.

 

Muito atenciosamente,

 

 
Edney dos Anjos
Analista Judiciário - Área Judiciária
Gestor de Contratos de Assinatura de Revistas e Periódicos
Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA
 
 

 

 

 

Ciente!
Determino o encaminhamento dos autos deste Processo ao Gabinete da Secretaria Judiciária, para análise

e deliberação respeitantes ao prosseguimento do objeto em proposição.
 
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
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Chefe da Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA
Coordenadora de Jurisprudência e Documentação Substituta
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