
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Setor Requisitante:
Seção de Gestão de Contratos (SEGEC)
Responsável pela Demanda:
Guilherme Machado Rebelo (Chefe da SEGEC)
Matrícula:
3092R205
E-mail:
guilhermerebelo@tre-al.jus.br
Telefone:
2122-7794
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que abrangem as
necessidades públicas permanentes, sendo, portanto, imprescindíveis para
atender as demandas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a
gravação das sessões plenárias desta Corte Eleitoral, conforme previsto no
art. 13, VII, da Portaria nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização
das atividades administrativas institucionais internas.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Na execução do contrato será observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais.
O sistema de sonorização e gravação pertencente ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os serviços objeto deste Termo
de Referência, é composto por:
a) 01 Mesa de som 8 de canais;
b) 01 Mesa de som de 24 canais;
c) 02 equalizadores de 2 canais,
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão;
e) 02 receptores PGX4;
f) 06 Caixas de som;
g) 14 microfones de mesa (dinâmico);
h) 3 câmeras profissionais FullHD 1080i.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
Atualmente, o serviço é prestado através do Contrato nº 34/2016, que se
encerra em 15 de janeiro de 2022. Dessa forma, a nova contratação deverá ter
a sua vigência a partir de 16 de janeiro de 2022.
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Gestor: Tiago Casado Cavalcante Dantas; Gestor Substituto: Guilherme
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Machado Rebelo
A fiscalização, s.m.j, deverá ser realizada pela SAPEV e pela Assessoria de
Comunicação.

Maceió, 24 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 24/08/2021, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935200 e o código CRC BCEAA574.

Responsável pela formalização da demanda
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO

 

Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não
contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoa, e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada.

 

II – JUSTIFICATIVA

 

A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que
abrangem as necessidades públicas permanentes, sendo, portanto,
imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias
desta Corte Eleitoral, conforme previsto no art. 13, VII, da Portaria
nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização das
atividades administrativas institucionais internas.
Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as
sessões plenárias pela Web, em tempo real e continuar sua
veiculação através do Portal do TRE/AL.
Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
não possui nem prevê ter em sua estrutura funcional ferramentas e
profissionais específicos para suprir e/ou atender às necessidades
especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de
conteúdos e eventos.

 

III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
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DESCRIÇÃO DOS ITENS QUANTIDADE
ESTIMADA TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO
NÃO ELEITORAL 96 R$ R$

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO
ELEITORAL 128 R$ R$

 
IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS 

O sistema de sonorização e gravação pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os serviços
objeto deste Termo de Referência, é composto por:

a) 01 Mesa de som 8 de canais;
b) 01 Mesa de som de 24 canais;
c) 02 equalizadores de 2 canais,
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão;
e) 02 receptores PGX4;
f) 06 Caixas de som;
g) 14 microfones de mesa (dinâmico);
h) dentre outros.

 
A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem
das sessões e sua transmissão via Youtube, deverá utilizar um
sistema próprio de videotrasmissão via internet, utilizando no
mínimo:
 
PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS
INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA: 
a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em
FULL HD, ou com qualidade superior; no mínimo 01 tripé com
Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias , 01
jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de
gravação e baterias;
b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos
insitucionais, com caracterização de vinheta de abertura e
encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com
nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em
pauta.
c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
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institucionais para entrega semanalmente à Assessoria de
Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, caracterizado
por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de
encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo,
devidamente nomeado o arquivo no formato NTSC/widescreen
720x480 SD.
d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar
instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário ou
auditório uma hora antes do início da sessão plenária.
e) Transporte, desmontagem, manutenção e guarda dos
equipamentos é de responsabilidade do TRE/AL.
f) Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia.
 
PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:
a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02
(duas) horas após a solicitação do TRE/AL, para revisão, testes e
ajustes no sistema de sonorização Plenário ou outros espaços.
b) Os equipamentos a serem utilizados são de responsabilidade do
TREAL, bem como sua manutenção.
c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento,
equipamentos utilizados, ajustes necessários, solicitação de
manutenção corretiva ou preventiva bem como ocorrências da
operação do sistema.
d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau
uso dos mesmos, o fornecedor será responsável pela manutenção.
 
Os serviços a serem prestados são:
a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as
especificações de uso;
c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos
durante a gravação das sessões do pleno do TRE/AL e em outros
eventos;
d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a
qualidade do áudio;
e) Zelar pela segurança das pessoas;
f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos
equipamentos;
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V – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir
a qualidade, a segurança e a fidedignidade de serviços prestados,
envolvendo a captura, edição, armazenamento, transmissão,
gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais.

 

VI – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE
RECEBIMENTO

a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega semanalmente à Assessoria de
Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, caracterizado
por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de
encerramento;
b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda
estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados,
testados e em pleno funcionamento no Plenário;
c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para
efeito de verificação da conformidade com especificações constantes
da proposta da CONTRATADA e de acordo com este Termo de
Referência;
d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência devendo ser corrigidos/refeitos imediatamente ás custas
da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades;
e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.
f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e
normalmente executados no Edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-
090).

VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos
neste Termo de Referência;
b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter
acesso, e que se refiram à Administração Pública, servidores,
advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, não
devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de
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informações, a Administração procederá à análise e as ações
cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;
c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com
a qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser
desempenhada;
d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente
identificados nas dependências do contratante;
e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos
seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse;
f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,
tributárias, administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem
como providências e obrigações em caso de acidente de trabalho com
seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou
em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;
g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com
as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55,
da Lei nº 8.666/1993;
h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos
serviços;
i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela
contratada, a terceiros, seus empregados ou prepostos;
j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios,
defeitos ou incorreções;
k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho;
l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os
equipamentos de apropriados durante a execução dos serviços;
m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades
ou transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços
contratados ou aos equipamentos;
n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita
execução dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos
arquivos, empregando somente materiais de qualidade;
o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com
antecedência mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes,
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mediante liberação do local pelo contratante;
p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio,
vinhetas, entre outros relativos ao serviço), será de exclusiva
propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer
oportunidades que julgar pertinentes;
q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não
ser com autorização expressa do TRE/AL.

 

VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos
serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de
todas as ocorrências, comunicando à contratada e, quando
necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados;
b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade
constatada na execução dos serviços;
c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que
possa desempenhar normalmente os serviços;
d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o
objeto deste Termo de Referência;
e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o
contrato.
 

IX – DO PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da
nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do
Contrato;
b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;
e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.
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X – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

  a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, emitida pela Receita Federal;

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão
Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida
pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho.

 

XI – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos
de 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura da licitação. 
a1) documentação deverá:
a1.1) Estar em nome da licitante;
a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor
competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo
de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de expedição do
respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de
Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de
acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal
dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente
à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal
da empresa, de que não emprega nem empregará cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o ter- ceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e
de assessoramento, de membros ou juízes vin- culados a este
Tribunal de Justiça, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005,
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com a redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de
2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho
Nacional de Justiça.
 

XII– DO REAJUSTE

a) O reajuste do valor mensal do contrato 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.

 

XIII – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

a) A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidores lotados na SAPEV e ASCOM, sendo a gestão dos
serviços realizada por intermédio da SEGEC.
b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
SEGEC  deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a
adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 

XIV – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

 

a) O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com
fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. A renovação do termo
contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa para
verificar se as condições oferecidas pelo licitante contratado
continuam vantajosas para a Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

 

XV – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:
a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
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outras mais severas;
a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15%
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;
a4) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente,
o atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
XV – DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e
custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação;
d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias;
e) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público
de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato.
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Maceió, 24 de agosto de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 24/08/2021, às 13:33, 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
0935210 e o código CRC 6CB4D1BA.

0006075-19.2021.6.02.8000 0935210v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
À SAPEV, ACS
 
Senhor Chefe,
Senhora Assessora, 
 
Pelo presente, remetemos o Termo de Referência

(0935210) para fins de ratificação/retificação das quantidades
presentes no item "III", bem como do conteúdo proposto ao
atendimento das necessidades deste Tribunal.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 24/08/2021, às 12:46, 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
0935232 e o código CRC 54E565C1.

0006075-19.2021.6.02.8000 0935232v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
À SAD,
 
Senhor Chefe,
Em atenção ao Despacho SEGEC 0935232,

declaro anuência aos termos do TR, evento 0935210,
nanifestando apenas reservas aos quantitativos estimados no
item III do destacado TR, vez que não disponho de dados para
referida aferição.

Cordialmente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 26/08/2021, às 13:33, 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
0936778 e o código CRC D72BE526.

0006075-19.2021.6.02.8000 0936778v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4538 - TRE-AL/PRE/ACS

Senhor Gestor do Contrato;
Esta assessora manifesta-se em concordância com as

especificações e quantidades de sessões plenárias conforme disposto no
Termo de Referência 0935210.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 04/09/2021, às 15:04, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941133 e o código CRC 240AFB78.

0006075-19.2021.6.02.8000 0941133v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
À SAD
Assunto: Nova contratação. Sonorização e

gravação de Sessões e eventos no Pleno.
VIGÊNCIA DA ATUAL CONTRATAÇÃO: ATÉ

16/01/2022.
 
 
Senhor Secretário,
 
Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria o

Termo de Referência elaborado com apoio das Unidades
Fiscalizadoras (SAPEV e ACS) para contratação de empresa
especializada para prestação, de forma não contínua, de
serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão
via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta
Corte de Justiça Especializada.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 06/09/2021, 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
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0941281 e o código CRC 67F1082F.

0006075-19.2021.6.02.8000 0941281v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
Devolvo os autos à SEGEC para ao Termo de

referência incluir a memória de cálculo do quantitativo de
sessões estimadas (item III) e, se for o caso, indicar os
requisitos de sustentabilidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2021, às 14:45, 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
0941435 e o código CRC C3867992.

0006075-19.2021.6.02.8000 0941435v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
À SAPEV e ACS
Senhor Chefe,
Senhora Assessora,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0941435, solicito

seus préstimos para que seja informada a quantidade de
Sessões Plenárias que ocorrem em anos eleitorais e não
eleitorais, a fim de que seja estabelecida a memória de cálculo
do quantitativo de sessões estimadas no Termo de Referència
(TR). 

Estimamos, na SEGEC, que em anos não eleitorais
são realizadas um total de 96 (noventa e seis) sessões,
divididas em 2 (duas) sessões semanais e 8 (oito) mensais.

Já em relação aos anos eleitorais, estimou-se um
acréscimo de cerca de 30% (trinta por cento) sobre o total de
sessões com vistas à cobertura do período extraordinário
prévio ao pleito e demais eventos que, porventura, venham a
ocorrer com a necessidade da prestação do serviço de
sonorização e transmissão via Youtube.

Importa registrar que este Termo de Referência
prevê um serviço não contínuo, por demanda, e que as
quantidades estimadas poderão ser acrescidas ou reduzidas
no decorrer da execução a depender da necessidade.

No entanto, é de suma importância que as unidades
envolvidas diretamente na organização das sessões se
manfestem quanto ao número correto (ou o mais aproximado
possível) de eventos para retificação do item 3 do TR.

Certo da colaboração de todos, aguardo o retorno
com a maior brevidade possível para continuadade deste
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pleito. 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 06/09/2021, às 15:27, 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
0941496 e o código CRC B2368264.

0006075-19.2021.6.02.8000 0941496v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
À SEGEC
Senhor Chefe,
 
Informo que o número apresentado das sessões do

Plenário no Despacho SEGEC 0941496, corresponde a
realidade deste Tribunal.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 06/09/2021, às 15:47, 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
0941571 e o código CRC 39A9FB21.

0006075-19.2021.6.02.8000 0941571v1
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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 setembro de 2021.

À SEGEC

Senhor Chefe,

 

Informo que o número apresentado das sessões do Plenário no Despacho
SEGEC 0941496, corresponde a realidade deste Tribunal.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 22/09/2021, 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
0948059 e o código CRC 14095825.

0006075-19.2021.6.02.8000 0948059v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO
 
Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não
contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada.
 
II – JUSTIFICATIVA
 
A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que
abrangem as necessidades públicas permanentes, sendo, portanto,
imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias
desta Corte Eleitoral, conforme previsto no art. 13, VII, da Portaria
nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização das
atividades administrativas institucionais internas.
Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as
sessões plenárias pela Web, em tempo real e continuar sua
veiculação através do Portal do TRE/AL.
Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
não possui nem prevê ter em sua estrutura funcional ferramentas e
profissionais específicos para suprir e/ou atender às necessidades
especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de
conteúdos e eventos.
 
III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
 
 Em anos eleitorais, tomar-se-á como base uma demanda aumentada
em 30%, aproximadamente, podendo variar para mais ou para menos
conforme a necessidade.
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DESCRIÇÃO
DOS ITENS

QUANTIDADE
ESTIMADA
SEMANAL

QUANTIDADE
ESTIMADA
MENSAL

QUANTIDADE
ESTIMADA

TOTAL
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

SESSÃO
PLENÁRIA
EM ANO

NÃO
ELEITORAL

2 8 96 R$ R$

SESSÃO
PLENÁRIA
EM ANO

ELEITORAL
3* 10* 125* R$ R$

*VALORES APROXIMADOS, OBEDECIDOS CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO.
 

IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS 

IV.1 - O sistema de sonorização e gravação pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os serviços
objeto deste Termo de Referência, é composto por:

a) 01 Mesa de som 8 de canais;
b) 01 Mesa de som de 24 canais;
c) 02 equalizadores de 2 canais,
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão;
e) 02 receptores PGX4;
f) 06 Caixas de som;
g) 14 microfones de mesa (dinâmico);
h) dentre outros.
 
IV.2 - Os serviços a serem prestados são:
 
a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as
especificações de uso;
c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos
durante a gravação das sessões do pleno do TRE/AL e em outros
eventos;
d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a
qualidade do áudio;

Termo de Referência SEGEC 0948145         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 24



e) Zelar pela segurança das pessoas;
f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos
equipamentos;

 
V - TRANSMISSÃO POR PLATAFORMA  DE VÍDEOS YOUTUBE
 
A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem
das sessões e sua transmissão via Youtube, deverá utilizar um
sistema próprio de videotransmissão via internet, utilizando no
mínimo:
 
V.1 - PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS
INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA: 
 
a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em
FULL HD, ou com qualidade superior; no mínimo 01 tripé com
Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias , 01
jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de
gravação e baterias;
b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos
insitucionais, com caracterização de vinheta de abertura e
encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com
nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em
pauta.
c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega semanalmente à Assessoria de
Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, caracterizado
por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de
encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo,
devidamente nomeado o arquivo no formato NTSC/widescreen
720x480 SD.
d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar
instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário ou
auditório uma hora antes do início da sessão plenária.
e) Transporte, desmontagem, manutenção e guarda dos
equipamentos é de responsabilidade do TRE/AL.
f) Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia.
 
V.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:
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a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02
(duas) horas após a solicitação do TRE/AL, para revisão, testes e
ajustes no sistema de sonorização Plenário ou outros espaços.
b) Os equipamentos a serem utilizados são de responsabilidade do
TRE/AL, bem como sua manutenção.
c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento,
equipamentos utilizados, ajustes necessários, solicitação de
manutenção corretiva ou preventiva bem como ocorrências da
operação do sistema.
d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau
uso dos mesmos, o fornecedor será responsável pela manutenção.
 
VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 
A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir
a qualidade, a segurança e a fidedignidade de serviços prestados,
envolvendo a captura, edição, armazenamento, transmissão,
gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais.

 

VII – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
 
a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega semanalmente à Assessoria de
Comunicação Social do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra,
caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana,
vinheta de encerramento;
b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda
estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados,
testados e em pleno funcionamento no Plenário;
c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para
efeito de verificação da conformidade com especificações constantes
da proposta da CONTRATADA e de acordo com este Termo de
Referência;
d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência devendo ser corrigidos/refeitos imediatamente ás custas
da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades;
e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.
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f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e
normalmente executados no Edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-
090).
 
VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos
neste Termo de Referência;
b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter
acesso, e que se refiram à Administração Pública, servidores,
advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, não
devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá à análise e as ações
cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;
c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com
a qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser
desempenhada;
d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente
identificados nas dependências do contratante;
e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos
seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse;
f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,
tributárias, administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem
como providências e obrigações em caso de acidente de trabalho com
seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou
em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;
g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com
as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55,
da Lei nº 8.666/1993;
h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos
serviços;
i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela
contratada, a terceiros, seus empregados ou prepostos;
j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios,
defeitos ou incorreções;

Termo de Referência SEGEC 0948145         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 27



k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho;
l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os
equipamentos de apropriados durante a execução dos serviços;
m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades
ou transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços
contratados ou aos equipamentos;
n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita
execução dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos
arquivos, empregando somente materiais de qualidade;
o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com
antecedência mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes,
mediante liberação do local pelo contratante;
p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio,
vinhetas, entre outros relativos ao serviço), será de exclusiva
propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer
oportunidades que julgar pertinentes;
q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não
ser com autorização expressa do TRE/AL.

 

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos
serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de
todas as ocorrências, comunicando à contratada e, quando
necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados;
b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade
constatada na execução dos serviços;
c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que
possa desempenhar normalmente os serviços;
d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o
objeto deste Termo de Referência;
e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o
contrato.
 
X - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
 
a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a
contratação de mão de obra local e aquisição de equipamentos de
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empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no
segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e
qualidade do equipamento;
b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata
a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada
segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética
equivalente;
c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de
destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da
contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401,
de 04/11/2008, tais como:
c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou
em aterro não licenciado; 
c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e
equipamentos não licenciados;
c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos,
terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes
de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou
telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à
inundação.”
 
XI – DO PAGAMENTO
 
a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da
nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do
Contrato;
b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;
e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.
 
XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
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XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão
Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida
pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho.

 

XIII – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
 
a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos
de 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura da licitação. 
a1) documentação deverá:
a1.1) Estar em nome da licitante;
a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor
competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo
de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de expedição do
respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de
Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de
acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal
dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente
à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal
da empresa, de que não emprega nem empregará cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal
Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com
a redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005,
e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional
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de Justiça.
 
XIV – DO REAJUSTE
 
O reajuste do valor mensal do contrato 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.
 
XV – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
DOS SERVIÇOS
 
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das
sessões, e da ACS, no caso das transmissões via plataforma
YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da
SEGEC.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
SEGEC  deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a
adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 
XVI – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com
fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. A renovação do termo
contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa para
verificar se as condições oferecidas pelo licitante contratado
continuam vantajosas para a Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
 
XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
 
a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:
a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
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pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15%
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;
a4) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente,
o atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
 
a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e
custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação;
d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias;
e) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público
de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato.
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Maceió, 23 de setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 23/09/2021, às 14:00, 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
0948145 e o código CRC 3DB9FB91.

0006075-19.2021.6.02.8000 0948145v21

Termo de Referência SEGEC 0948145         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 33



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Conforme se solicita no Despacho 0941435, foram

ratificados os quantitativos estimados pelos setores SAPEV e
ACS (documentos 0941571 e 0948059), discriminando-os no
item III do Termo de Referência. Também foi incluído o tópico
que trata sobre os requisitos de sustentabilidade.

Dessa forma, evoluo o Termo de
Referência 0948145 a Vossa Senhoria para as providências
necessárias à continuidade do feito.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 23/09/2021, às 14:21, 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
0948835 e o código CRC 186ACADD.

0006075-19.2021.6.02.8000 0948835v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2021.
 
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEGEC (doc. 0948145), que reúne os elementos necessários e
suficientes para caracterizar o objeto, evoluo o feito à sua
consideração superior, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

 
Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-

lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 24/09/2021, às 14:45, 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
0949051 e o código CRC 4676E0B6.

0006075-19.2021.6.02.8000 0949051v1
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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 setembro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0949051, faço

encaminhar os autos eletrônicos à Coordenadoria de Material
e Patrimônio para a instrução de que trata o art. 8º da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/09/2021, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950213 e o código CRC 3BA4F6E6.

0006075-19.2021.6.02.8000 0950213v1
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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 setembro de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0950213, 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,
Secretário de Administração, em 27/09/2021, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950351 e o código CRC 3E7C0BE1.

0006075-19.2021.6.02.8000 0950351v1
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E-mail - 0950853

Data de Envio: 
  28/09/2021 15:11:35

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

Para:
    hsptelecom@gmail.com
    maceio_sonorizacao@hotmail.com
    equipamentos.xandek@gmail.com
    newsolution.compras@gmail.com
    newsolution@newsolutionsti.com.br
    jfsomluz@gmail.com
    djleonardolopes@hotmail.com
    provideoproducoes13@hotmail.com
    contato@equipamentospeixe.com.br
    vaspromocoeseeventos.al@gmail.com
    usinadefilmes@hotmail.com
    carnevaleprod@gmail.com
    epromocoeseeventos@gmail.com
    ancoravideo@gmail.com
    tabuleiroproducoes@gmail.com
    dmsvideo@uol.com.br
    jfsomluz@ig.com.br
    contato@dcstudio.com.br
    andrea@heleventos.com.br
    idalice@heleventos.com.br
    alexfelix.vp@gmail.com
    jmepro@gmail.com
    casadereisfilmes@globo.com
    djxandek@hotmail.com
    contato@solucoestech.com.br
    administrativo@solucoestech.com.br
    allserv@allservmaceio.com.br
    aeceventos@aeceventos.com.br
    starlocacao@gmail.com
    claudia@tesengenharia.com.br
    juliana@plansul.com.br
    sgrott@servicosdegestao.com.br
    m3producoeseeventos.2017@gmail.com
    esl.eventos@hotmail.com
    docepecadoproducoes@hotmail.com
    adriana@olveventos.com.br
    josiane@premiereventos.com.br
    comercial@sapotti.com.br
    eventos@sapotti.com.br
    provideolocacao@gmail.com
    comercial@fixoequipamentos.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    eli@newsupri.com.br

Assunto: 
  Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para prestação, de
forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube
principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.
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Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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E-mail - 0950882

Data de Envio: 
  28/09/2021 15:36:21

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

Para:
    maceio_sonorizacao@hotmail.com
    equipamentos.xandek@gmail.com
    newsolution.compras@gmail.com
    newsolution@newsolutionsti.com.br
    jfsomluz@gmail.com
    djleonardolopes@hotmail.com
    provideoproducoes13@hotmail.com
    contato@equipamentospeixe.com.br
    vaspromocoeseeventos.al@gmail.com
    usinadefilmes@hotmail.com
    carnevaleprod@gmail.com
    epromocoeseeventos@gmail.com
    ancoravideo@gmail.com
    tabuleiroproducoes@gmail.com
    dmsvideo@uol.com.br
    jfsomluz@ig.com.br
    contato@dcstudio.com.br
    andrea@heleventos.com.br
    idalice@heleventos.com.br
    alexfelix.vp@gmail.com
    jmepro@gmail.com
    casadereisfilmes@globo.com
    djxandek@hotmail.com
    contato@solucoestech.com.br
    administrativo@solucoestech.com.br
    allserv@allservmaceio.com.br
    aeceventos@aeceventos.com.br
    starlocacao@gmail.com
    claudia@tesengenharia.com.br
    juliana@plansul.com.br
    sgrott@servicosdegestao.com.br
    m3producoeseeventos.2017@gmail.com
    esl.eventos@hotmail.com
    docepecadoproducoes@hotmail.com
    adriana@olveventos.com.br
    josiane@premiereventos.com.br
    comercial@sapotti.com.br
    eventos@sapotti.com.br
    provideolocacao@gmail.com
    comercial@fixoequipamentos.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    eli@newsupri.com.br
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para prestação, de
forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube
principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.
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Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0948145.html
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E-mail - 0952267

Data de Envio: 
  30/09/2021 15:41:30

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

Para:
    smartsomeluz@gmail.com

Assunto: 
  Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para prestação, de
forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube
principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0948145.html
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E-mail - 0952269

Data de Envio: 
  30/09/2021 15:44:12

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

Para:
    administrativo@homedigital.com
    administrativo@homedigital.com.br

Assunto: 
  Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para prestação, de
forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube
principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0948145.html
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E-mail - 0952278

Data de Envio: 
  30/09/2021 15:48:23

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

Para:
    contato.woltexx@gmail.com

Assunto: 
  Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para prestação, de
forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube
principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0948145.html
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

PROP- 007-10/2021 PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Objeto: Proposta de contratação de empresa especializada para prestação, de forma não 
contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via 
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada. 

 

Prezado Cliente, 

  

A HSP trabalha na prestação de serviços nas áreas de engenharia elétrica, 

telecomunicações, automação e sonorização profissional, oferecendo soluções 

inovadoras com custos equivalentes, baseada em tecnologia de ponta, qualidade na 

prestação do serviço e alto grau de disponibilidade. 

Baseado nas especificações solicitadas no termo de referência encaminhado, 

analisamos o conteúdo e segue valores para contratação dos nossos serviços de 

operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via 

Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada. 

 

Especificação de Valores 

DESCRIÇÃO 

DOS ITENS 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

SEMANAL 

QUANTIDADE 

ESTIMADA MENSAL 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

TOTAL 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

SESSÃO 

PLENÁRIA 

EM ANO 

NÃO 

ELEITORAL 

2 8 96 R$1200,00 R$115.200,00 

SESSÃO 

PLENÁRIA 

EM ANO 

ELEITORAL 

3* 10* 125* R$ 1200,00 R$150.000,00 

Obs: Os valores estão baseados nas características técnicas analisadas no termo de referência. 

 
 Validade da proposta: 60 dias 
 

Maceió/AL, 01 de Outubro de 2021 

 
           

Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente 
(Eng. Eletricista Crea 0213335662) 
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 

EQUIPAMENTOS XANDEK
CNPJ :  35.230.738/0001-20

FACEBOOK.COM/EQUIPAMENTOSDJXANDEK
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CNPJ 35.360.695/0001-05 
99821-0810 whatsApp  

e-mail: lenyfilms@gmail.com 

 
ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Att. LISIANA TEIXEIRA CINTRA- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

Venho por meio deste apresentar proposta de Prestação de serviço de operação e 

monitoramento do sistema de sonorização pertencentes ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE ALAGOAS, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube das sessões do 

Pleno desta corte de Justiça especializada. 

*VALORES APROXIMADOS, OBEDECIDOS CRITÉRIOS DE ARREDODAMENTO.  

Equipamentos a serem utilizados para produção: 

• 3 Câmeras Sony Full HD 1920x1080 (com 3 vídeo assistente)  

• Lentes 70x200mm / 85mm / 50mm / 16mm 

• Cartões de Memoria 64gb classe 10 4k 

DESCRIÇÃO 

DOS ITENS 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

SEMANAL 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

TOTAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

SESSÃO 

PLENÁRIA 

EM ANO 

NÃO 

ELITORAL 

 

2 

 

8 

 

96 

R$ 

1.500,00 

(Um mil, 

quinhentos 

reais) 

*R$ 

144.000,00 

(Cento e 

quarenta e 

quatro mil 

reais) 

SESSÃO 

PLENÁRIA 

EM ANO 

ELITORAL 

3* 10* 125* R$ 

1.500,00 

(Um mil, 

quinhentos 

reais) 

*R$ 

187.500,00 

(Cento e 

oitenta e sete 

mil, 

quinhentos 

reais) 
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• 3 Tripés com cabeça Hidráulico Profissional 

• 1 Estabilizador Gimbal de Câmera para imagens em movimento 

• 1 Unidade de Transmissão com Mesa de Corte Blackmagic para até 8 câmeras 

• 1 computador Gamer para Edição, geração de Caracteres e de mídia com operador  

• 1 Operador de Áudio Profissional 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR EQUIPE DE VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DO OPERADOR DE AUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Forma de pagamento: 

De acordo com Termo de Referência do TRE Parágrafo XI – DO PAGAMENTO 

 

 Maceió - Alagoas 11 de outubro de 2021  
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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 outubro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada

para prestação, de forma não contínua, de serviços de
operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão
via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta
Corte de Justiça Especializada, conforme Termo de Referência
- 0948145.

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0950213.

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os
incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

Para tanto, dada a espeficidade do objeto,
consultamos diversos potenciais fornecedores -
 0950853, 0950882, 0952267, 0952269 e 0952278. Destes
obtivemos as propostas de preço abaixo elencadas, que
resultaram em uma estimativa total de R$ 239.900,00
(duzentos e trinta e nove mil e novecentos reais).

Itens Qtde

HSP
0953490

Xandex
0954530

Leny Filmes
0957481 Valores médios

Valor Valor Valor Valor
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

SESSÃO
PLENÁRIA

EM
ANO NÃO

ELEITORAL

96 R$
1.200,00

R$
115.200,00

R$
500,00

R$
48.000,00

R$
1.500,00

R$
144.000,00

R$
1.066,67

R$
102.400,00

SESSÃO
PLENÁRIA
EM ANO

ELEITORAL
125 R$

1.200,00
R$

150.000,00
R$

600,00
R$

75.000,00
R$

1.500,00
R$

187.500,00
R$

1.100,00
R$

137.500,00

Total R$ 265.200,00 R$ 123.000,00 R$ 331.500,00 R$ 239.900,00

Por fim, sugerimos, s.m.j, que a contratação ocorra
por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/10/2021, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957511 e o código CRC 2A029952.

0006075-19.2021.6.02.8000 0957511v1
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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 outubro de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0957511, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 11/10/2021, 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
0957574 e o código CRC CA7C7D1C.

0006075-19.2021.6.02.8000 0957574v1
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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 outubro de 2021.
Remeto os presentes autos à COFIN, para

pronunciamento quanto à conformidade orçamentária da
proposição, considerando o preço estimado pela SEIC (doc.
0957511) e o início da vigência para o dia 17/01/2022
(doc. 0941281).

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital, em atenção ao encaminhamento da SEIC, no citado
Despacho 0957511.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2021, às 23:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958120 e o código CRC C681359C.

0006075-19.2021.6.02.8000 0958120v1
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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 outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0958120).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/10/2021, às 08:09, 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
0958147 e o código CRC EB42369D.

0006075-19.2021.6.02.8000 0958147v1
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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 2021.
 
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. Após analisarmos os documentos de lançamento

da proposta orçamentária de pleitos 2022 (doc. 0918375,
proc 0013147-91.2020.6.02.8000 ) e da proposta orçamentária
relativa ao orçamento ordinário 2022 (doc. 0940543 , proc
0002403-03.2021.6.02.8000 ) não identificamos, salvo engano,
previsão de contratação que se pretente neste processo,
relativa à prestação, de forma não contínua, de serviços de
operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão
via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno.

2. Contudo, há previsão de um serviço de
"operadores de som", no valor anual de R$19.726,00,
vinculado à SAPEV na proposta orçamentária ordinária do
próximo ano, mas em valor  anual muito inferior ao estimado
pela SEIC no doc. 0957511. Este, no caso, trata-se de um
serviço contínuo, de maneira que diverge da especificação da
proposta de contratação deste processo.

3. Do que pudemos apurar, vez que não foi possível
aferir a adequação dos valores ao orçamento de 2022 por ora,
sugerimos avaliação da área gestora e/ou da instância
superior para que tenhamos melhor subsídio para análise.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 18/10/2021, às 14:37, 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
0958484 e o código CRC 5C376196.

0006075-19.2021.6.02.8000 0958484v1
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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 2021.
À SEGEC,
Para verificar a eventual necessidade de ajustar o

Termo de Referência quanto à caracterização da " forma não
contínua".

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/10/2021, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958742 e o código CRC 3A10173F.

0006075-19.2021.6.02.8000 0958742v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, sem
dedicação de mão de obra exclusiva, a ser realizado de acordo com a
demanda. 
 
II – JUSTIFICATIVA
 
A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que
abrangem as necessidades públicas permanentes, sendo, portanto,
imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias
desta Corte Eleitoral, conforme previsto no art. 13, VII, da Portaria
nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização das
atividades administrativas institucionais internas.
Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as
sessões plenárias pela Web, em tempo real e continuar sua
veiculação através do Portal do TRE/AL.
Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
não possui nem prevê ter em sua estrutura funcional ferramentas e
profissionais específicos para suprir e/ou atender às necessidades
especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de
conteúdos e eventos.
 
III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
 
 Em anos eleitorais, tomar-se-á como base uma demanda aumentada
em 30%, aproximadamente, podendo variar para mais ou para menos
conforme a necessidade.
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DESCRIÇÃO
DOS ITENS

QUANTIDADE
ESTIMADA
SEMANAL

QUANTIDADE
ESTIMADA
MENSAL

QUANTIDADE
ESTIMADA

TOTAL
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

SESSÃO
PLENÁRIA
EM ANO

NÃO
ELEITORAL

2 8 96 R$ R$

SESSÃO
PLENÁRIA
EM ANO

ELEITORAL
3* 10* 125* R$ R$

*VALORES APROXIMADOS, OBEDECIDOS CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO.
 

IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS 

IV.1 - O sistema de sonorização e gravação pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os serviços
objeto deste Termo de Referência, é composto por:

a) 01 Mesa de som 8 de canais;
b) 01 Mesa de som de 24 canais;
c) 02 equalizadores de 2 canais,
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão;
e) 02 receptores PGX4;
f) 06 Caixas de som;
g) 14 microfones de mesa (dinâmico);
h) dentre outros.
 
IV.2 - Os serviços a serem prestados são:
 
a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as
especificações de uso;
c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos
durante a gravação das sessões do pleno do TRE/AL e em outros
eventos;
d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a
qualidade do áudio;
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e) Zelar pela segurança das pessoas;
f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos
equipamentos;

 
V - TRANSMISSÃO POR PLATAFORMA  DE VÍDEOS YOUTUBE
 
A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem
das sessões e sua transmissão via Youtube, deverá utilizar um
sistema próprio de videotransmissão via internet, utilizando no
mínimo:
 
V.1 - PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS
INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA: 
 
a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em
FULL HD, ou com qualidade superior; no mínimo 01 tripé com
Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias , 01
jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de
gravação e baterias;
b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos
insitucionais, com caracterização de vinheta de abertura e
encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com
nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em
pauta.
c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega semanalmente à Assessoria de
Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, caracterizado
por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de
encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo,
devidamente nomeado o arquivo no formato NTSC/widescreen
720x480 SD.
d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar
instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário ou
auditório uma hora antes do início da sessão plenária.
e) Transporte, desmontagem, manutenção e guarda dos
equipamentos é de responsabilidade do TRE/AL.
f) Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia.
 
V.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:
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a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02
(duas) horas após a solicitação do TRE/AL, para revisão, testes e
ajustes no sistema de sonorização Plenário ou outros espaços.
b) Os equipamentos a serem utilizados são de responsabilidade do
TRE/AL, bem como sua manutenção.
c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento,
equipamentos utilizados, ajustes necessários, solicitação de
manutenção corretiva ou preventiva bem como ocorrências da
operação do sistema.
d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau
uso dos mesmos, o fornecedor será responsável pela manutenção.
 
VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 
A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir
a qualidade, a segurança e a fidedignidade de serviços prestados,
envolvendo a captura, edição, armazenamento, transmissão,
gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais.

 

VII – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
 
a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega semanalmente à Assessoria de
Comunicação Social do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra,
caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana,
vinheta de encerramento;
b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda
estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados,
testados e em pleno funcionamento no Plenário;
c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para
efeito de verificação da conformidade com especificações constantes
da proposta da CONTRATADA e de acordo com este Termo de
Referência;
d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência devendo ser corrigidos/refeitos imediatamente ás custas
da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades;
e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.
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f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e
normalmente executados no Edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-
090).
 
VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos
neste Termo de Referência;
b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter
acesso, e que se refiram à Administração Pública, servidores,
advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, não
devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá à análise e as ações
cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;
c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com
a qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser
desempenhada;
d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente
identificados nas dependências do contratante;
e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos
seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse;
f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,
tributárias, administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem
como providências e obrigações em caso de acidente de trabalho com
seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou
em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;
g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com
as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55,
da Lei nº 8.666/1993;
h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos
serviços;
i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela
contratada, a terceiros, seus empregados ou prepostos;
j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios,
defeitos ou incorreções;
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k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho;
l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os
equipamentos de apropriados durante a execução dos serviços;
m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades
ou transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços
contratados ou aos equipamentos;
n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita
execução dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos
arquivos, empregando somente materiais de qualidade;
o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com
antecedência mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes,
mediante liberação do local pelo contratante;
p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio,
vinhetas, entre outros relativos ao serviço), será de exclusiva
propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer
oportunidades que julgar pertinentes;
q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não
ser com autorização expressa do TRE/AL.

 

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos
serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de
todas as ocorrências, comunicando à contratada e, quando
necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados;
b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade
constatada na execução dos serviços;
c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que
possa desempenhar normalmente os serviços;
d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o
objeto deste Termo de Referência;
e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o
contrato.
 
X - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
 
a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a
contratação de mão de obra local e aquisição de equipamentos de
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empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no
segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e
qualidade do equipamento;
b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata
a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada
segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética
equivalente;
c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de
destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da
contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401,
de 04/11/2008, tais como:
c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou
em aterro não licenciado; 
c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e
equipamentos não licenciados;
c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos,
terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes
de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou
telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à
inundação.”
 
XI – DO PAGAMENTO
 
a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da
nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do
Contrato;
b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;
e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.
 
XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
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XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão
Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida
pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho.

 

XIII – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
 
a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos
de 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura da licitação. 
a1) documentação deverá:
a1.1) Estar em nome da licitante;
a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor
competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo
de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de expedição do
respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de
Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de
acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal
dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente
à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal
da empresa, de que não emprega nem empregará cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal
Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com
a redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005,
e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional
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de Justiça.
 
XIV – DO REAJUSTE
 
O reajuste do valor mensal do contrato 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.
 
XV – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
DOS SERVIÇOS
 
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das
sessões, e da ACS, no caso das transmissões via plataforma
YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da
SEGEC.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
SEGEC  deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a
adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 
XVI – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com
fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. A renovação do termo
contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa para
verificar se as condições oferecidas pelo licitante contratado
continuam vantajosas para a Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
 
XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
 
a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:
a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
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pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15%
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;
a4) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente,
o atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
 
a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e
custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação;
d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias;
e) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público
de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato.
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Maceió, 23 de setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958747 e o código CRC 230437F9.

0006075-19.2021.6.02.8000 0958747v2

Termo de Referência SEGEC 0958747         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 67



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (0958120),

encaminho os autos com manifestação da SGO (0958484),
para ciência e deliberação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/10/2021, às 14:47, 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
0961002 e o código CRC 3E085AD9.

0006075-19.2021.6.02.8000 0961002v1
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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 2021.
Tendo em conta o caráter essencial da contratação

que busca nestes autos, solicito à COFIN indicar, entre os
itens de programação orçamengtária para 2022, aqueles
passíveis de revisão, considerando o histórico de execução
neste e nos exercícios anteriores, como forma de se viabilizar
fonte de custeio para o objeto dos presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 01:50, 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
0965879 e o código CRC 5F2C8C4D.

0006075-19.2021.6.02.8000 0965879v1
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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 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0965879).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/10/2021, às 08:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965901 e o código CRC 8ED7B439.

0006075-19.2021.6.02.8000 0965901v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0006075-19.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
(LOTE ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 

Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de   operação e monitoramento de sistema de 
sonorização e gravação de som e imagem, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração deste Tribunal. 

 
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com 
suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização 
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua 
transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça 
Especializada, sem dedicação de mão de obra exclusiva, a ser realizado de acordo com a 
demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. O(s) contrato(s) decorrente(s) desta licitação terá(ão) vigência de 24 (vinte 
e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual, podendo 
ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 
(sessenta) meses, observado o interesse público e a critério da CONTRATANTE, na forma do 
artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste pregão, os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF,
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o 
certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e 

celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições 
deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação 

legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de 

credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário 

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

terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 

cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente 

às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de 

acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 

de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 

3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

b) que está ciente e concorda com as condições 
contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação 

definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as 

exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em 
Minuta de edital (0969508)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 72



 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 

menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma 

independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de 

setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, 

empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3– DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4. – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
Minuta de edital (0969508)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 73

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 

etapa de envio dessa documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5. – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item que compõe o lote 
ofertado, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as 

informações similares à especificação constante no Anexo I; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de sua apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 

licitações públicas. 
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5.6.1. O descumprimento das regras 

supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para 

a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos 

do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta 
que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre 

fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não 

impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 

de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que 

compõe o lote ofertado, ou seja, para o item em ano não eleitoral 

(Item 1), considerando o quantitativo de 96 sessões, e para o item 

em ano eleitoral (Item 2), considerando o quantitativo de 125 

sessões, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para 

efeito de escalonamento.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 
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6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 

final e fechado. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas 

condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na 

ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado 

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado 

classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da 

etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 

de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

6.13.1. Em caso de falha no sistema, os lances 

em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo 

pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia; 

 
6.13.2. Na hipótese do subitem anterior, 

a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
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vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.21.1. no pais; 

6.21.2. por 
empresas brasileiras; 

6.21.3. por empresas 

que invistam em pesquisa e no desenvolvimento detecnologia no País; 

6.21.4. por empresas 

que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.23.1. A negociação será realizada 

por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao 

licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

7.3.1.     Os preços máximos fixados para os serviços ora licitados são os que constam 
da tabela abaixo, e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

Lote 
Único 

Itens Descrição dos itens 
Valor unitário 

estimado 

Quant. total de 
horas estimadas 

(durante o prazo  de 
vigência de 24 

meses) 

Preço máximo 

(Valor total) 

 
 

1 

1 
Sessão Plenária em     ano 

não eleitoral R$ 1.066,67 96 R$ 102.400,00 

2 
Sessão Plenária em  ano 

eleitoral R$ 1.100,00 125 R$ 137.500,00 

 
7.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada 
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 

 
7.3.2.     Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 

a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado 

pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes 

de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de 

solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
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de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número 
da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha 
para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 6.24. 

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8 – DA  HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do 

Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 

no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio 

dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para 
manifestação previamente à sua desclassificação. 
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8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação 

prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do 

sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as 

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da 

abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação 

da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima 

implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar 

a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá- los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

 
8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital. 
 
 
8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
 
8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

 
 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante 

matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e 

ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 
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8.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
 

8.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no 
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor 

individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no 

caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato 

constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País: decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente para desempenho de suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima 

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 
 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda 

Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS); 
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata 
ou concorre; 

f) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

8.10.2.1. O licitante que se 

enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor 

classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade 

fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista 

alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, 

§1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3. O licitante enquadrado 

como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 
 

8.10.2.4. A existência de restrição 

relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 
 

8.10.2.5. A declaração do vencedor 

acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 
 

8.10.2.6. Uma vez constatada a 

existência de alguma restrição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
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convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e 

trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

8.10.2.8. Havendo necessidade de 

analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante 

que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante 

provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 

cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu 

às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena 

de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a 

comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

 
 

8.10.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.10.3.1. Certidão negativa de 

falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para 

abertura da licitação. 

8.10.3.1.1. A
 documentação deverá: 

8.1.1.1.1.1. E
star em nome da licitante; 

8.1.1.1.1.2. E

star no prazo de validade estabelecido pelo órgão 

expedidor competente. Nos casos omissos, o pregoeiro 

considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) 

dias, contados da data de expedição do respectivo 
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documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de 

Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com 

prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo 

com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007; 

8.1.1.1.1.3. R

eferir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal 

dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de 

Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como 

a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais. 

8.10.3.2. Declaração, em papel 
timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que não 
emprega nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
juízes vinculados a este Tribunal Regional Eleitoral, na forma do art. 3º 
da Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela Resolução nº 09, 
de 06 de dezembro de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, 
ambas do Conselho Nacional de Justiça. 

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário (por hora) e total de cada item que compõe o lote 
ofertado. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços 

unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência 
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entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10  - DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no 

mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante 

quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente 

terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que 

leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou 

em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 
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os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço 

melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o 

contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema 

eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile 

dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do 

licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 
24.10 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 
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13.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

14 – DO REAJUSTE 

14.1. O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 

 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de execução 
em conformidade com este edital. 

 
15.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 

adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 

15.2. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 

 
15.3. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no 

item 15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o 
adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o 
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à 
Administração por perdas e danos. 

 
15.4. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação. 
 

15.5. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e 
retirar a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, 
no ato da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
15.6. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 

fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 

 
15.7. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 

deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 

15. – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
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15.8. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e 

atestada por servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da 
ACS, no caso das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos 
serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

15.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 
SEGEC deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 

16. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 

15.10. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o 
direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do 

objeto; V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do 

contrato; VII - fraudar a execução 

do contrato; VIII - comportar-se 

de modo inidôneo; IX - declarar 

informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 
 

15.11. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará 
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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. 

 
15.12. As sanções de advertência, bem como de impedimento para 

licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as 
dos pagamentos a serem efetuados. 

 
15.13. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as 
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seguintes sanções: 
 

a) Advertência, em virtude do 
descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

b.1) Multa de mora de 
1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do 
contrato; 

 
b.2) Multa de 25% 
(vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de 
participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
 

d) Declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei Nacional n° 8.666/93;. 

 

17.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

 
15.14. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 

analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato 
ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo 
administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 
15.15. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 

força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 
contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
15.16. As sanções previstas nos subitens “c” e “d” poderão ser impostas 

cumulativamente com as demais. 
 

15.17. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 
da Lei 8.666/93. 

 
15.18. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de 

penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado 
automaticamente da nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas 
de outros contratos celebrados com TRE/AL. 
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15.19. Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada GRU, e, 
caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em 
Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção 
monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura 
venha a substituí-lo. 
 

15.19.1. 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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
15.20. 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 reais e comprovados. 

 
15.21. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 

estipulados, 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. 

 

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

17.13.1  O período de atraso será contado em dias 
corridos. 

 
15.23. 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 nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
15.24. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 

sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão 
publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
16. - DO PAGAMENTO 

 
16.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 

crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota 
fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

 

16.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou 
seja, após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota 
fiscal realizada pelo gestor do contrato. 

 

16.3. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a declaração prevista 
no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por 
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seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso 
a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será 
descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 
2012. 
 

16.4. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada 
de planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de 
propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 

16.5. A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado 
com erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 
acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se 
passarem entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se 
admitirá apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no 
preâmbulo do contrato. 

 

16.6. O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato 
da atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 

 

16.7. O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de 
dano por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL 
seja ressarcido dos prejuízos causados. 

 
16.8. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 

penalidades eventualmente aplicadas. 
 
16.9.        Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

16.10. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 

 

16.11. 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
17. – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Minuta de edital (0969508)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 91



 

 

17.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à 
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2021, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
17.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
18.1. Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos 

serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as 
ocorrências, comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de 
falhas ou defeitos observados; 

18.2. Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 

18.3. Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que 
possa desempenhar normalmente os serviços; 

18.4. Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o 
objeto deste Termo de Referência; 

18.5.       Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 
 

19. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
19.1. Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos no 

Termo de Referência; 

19.2. Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter 
acesso, e que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou 
qualquer outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de 
descumprimento do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as 
ações cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

19.3. Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com 
a qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

19.4. Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

19.5. Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos 
seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

19.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, 
tributárias, administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como 
providências e obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, 
em virtude da execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que 
ocorridos em dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade; 

19.7. Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 
8.666/1993; 
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19.8. Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

19.9. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a 
terceiros, seus empregados ou prepostos; 

19.10. Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de 
serem entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou 
incorreções; 

19.11. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

19.12. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os 
equipamentos de apropriados durante a execução dos serviços; 

19.13. Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades 
ou transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados 
ou aos equipamentos; 

19.14. Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, 
empregando somente materiais de qualidade; 

19.15. Montar os equipamentos para realização dos serviços com 
antecedência mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante 
liberação do local pelo contratante; 

19.16. Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com 
autorização expressa do TRE/AL. 

 
22. DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
 
22.1  Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para 
entrega semanalmente à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, com o conteúdo na 
íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de 
encerramento; 
 
22.2  Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, 
mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no 
Plenário; 
 
22.3  Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de 
verificação da conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e 
de acordo com este Termo de Referência; 
 
22.4  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser 
corrigidos/refeitos imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de 
penalidades; 
 
22.5  O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
22.6  Os serviços objeto deste Edital serão regular e normalmente executados no 
Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da 
OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090). 

 
23. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

Minuta de edital (0969508)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 93



 

23.1.  A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de 
mão de obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando 
for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e 
qualidade do equipamento; 

23.2.  Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de 
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO 
nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética 
e eficiência energética equivalente; 

23.3.  Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação 
final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da 
Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como: 

23.3.1.  Lançamento a céu aberto, tanto em 
áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado; 

23.3.2.   Queima a céu aberto ou 
incineração em instalações e equipamentos não licenciados; 

23.3.3.   Lançamento em corpos d’água, 
praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades 
subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de 
eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à 
inundação”. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.A homologação 

do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.4.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.5.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.6.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.7.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.8.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
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ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

24.9.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se- á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 

 
24.10.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
24.11.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
24.12.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre- al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
24.13.  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

 

24.14.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 
                                               Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                    Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 

        TERMO DE REFERÊNCIA 

I – OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e 
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para 
as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, sem dedicação de mão de obra 
exclusiva, a ser realizado de acordo com a demanda. 

 

II – JUSTIFICATIVA 
 

A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que abrangem as necessidades 
públicas permanentes, sendo, portanto, imprescindíveis para atender as demandas do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias desta 
Corte Eleitoral, conforme previsto no art. 13, VII, da Portaria nº 723/06, garantindo-se as 
condições para a realização das atividades administrativas institucionais internas. 

Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as sessões plenárias pela Web, 
em tempo real e continuar sua veiculação através do Portal do TRE/AL. 

Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não possui nem prevê ter 
em sua estrutura funcional ferramentas e profissionais específicos para suprir e/ou atender 
às necessidades especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de conteúdos e 
eventos. 

 

III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 

Em anos eleitorais, tomar-se-á como base uma demanda aumentada em 30%, 
aproximadamente, podendo variar para mais ou para menos conforme a necessidade. 

 
 
 
 

DESCRIÇÃO 
DOS ITENS 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
SEMANAL 

QUANTIDADE 
ESTIMADA MENSAL 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

TOTAL 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

SESSÃO 
PLENÁRIA 
EM ANO 

NÃO 
ELEITORAL 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

96 

 
 
R$ 

 
 
R$ 

SESSÃO 
PLENÁRIA 
EM ANO 

ELEITORAL 

 

3* 

 

10* 

 

125* 

 

R$ 

 

R$ 

*VALORES APROXIMADOS, OBEDECIDOS CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO. 
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IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS 

 
IV.1 - O sistema de sonorização e gravação pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, no qual serão executados os serviços objeto deste Termo de Referência, é composto 
por: 
 

a) 01 Mesa de som 8 de canais; 
b) 01 Mesa de som de 24 canais; 
c) 02 equalizadores de 2 canais, 
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão; 
e) 02 receptores PGX4; 
f) 06 Caixas de som; 
g) 14 microfones de mesa (dinâmico); 
h) dentre outros. 

 

IV.2 - Os serviços a serem prestados são: 
 

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações 
de uso; 

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação 
das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança das pessoas; 

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos; 
 

I - TRANSMISSÃO POR PLATAFORMA DE VÍDEOS YOUTUBE 
 

A empresa contratada, para fins de gravação de som e imagem das sessões e sua 
transmissão via Youtube, deverá utilizar um sistema próprio de vídeo transmissão via internet, 
utilizando no mínimo: 

 

I.1 - PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS SOB 
DEMANDA: 

 

a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em FULL HD, ou com 
qualidade superior; no mínimo 01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das 
sessões plenárias, 01 jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de 
gravação e baterias; 

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais, com 
caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de 
caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

c) Edição   e   finalização   das   Sessões   Plenárias e    demais    eventos    
institucionais    para entrega semanalmente à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, com o 
conteúdo na íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta 
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de encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo 
no formato NTSC/widescreen 720x480 SD. 

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, 
testados e em pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão 
plenária. 

e) Transporte, desmontagem, manutenção e guarda dos equipamentos é de 
responsabilidade do TRE/AL. 

f) Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia. 
 

I.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 
 

a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas após a 
solicitação do TRE/AL, para revisão, testes e ajustes no sistema de sonorização Plenário ou outros 
espaços. 

b) Os equipamentos a serem utilizados são de responsabilidade do TRE/AL, bem 
como sua manutenção. 

c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento, equipamentos 
utilizados, ajustes necessários, solicitação de manutenção corretiva ou preventiva bem como 
ocorrências da operação do sistema. 

d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau uso dos mesmos, o 
fornecedor será responsável pela manutenção. 
 

I – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a 
segurança e a fidedignidade de serviços prestados, envolvendo a captura, edição, 
armazenamento, transmissão, gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais. 

 
 
 

II – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE 
RECEBIMENTO 

 

a) Edição   e   finalização   das   Sessões   Plenárias e   demais    eventos    
institucionais    para entrega semanalmente à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, com 
o conteúdo na íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, 
vinheta de encerramento; 

b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-
de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário; 

c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de verificação da 
conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e de acordo com este 
Termo de Referência; 

d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos 
imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 

e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
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prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e normalmente executados 
no Edifício- sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM 
na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090). 
 

I - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de 
Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se refiram 
à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, 
não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de informações, a 
Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas 
penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a qualificação 
adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados nas 
dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus empregados 
em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas e 
civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações em caso de acidente de 
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em conexão 
com ele, ainda que ocorridos em dependências da contratante, isentando a contratante de 
qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus empregados ou 
prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues para 
veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de apropriados 
durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou transtornos que 
possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, 
incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente materiais de 
qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima de 01 
(uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo contratante; 

p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio, vinhetas, entre outros 
relativos ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em 
quaisquer oportunidades que julgar pertinentes; 
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q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 
 
 
 

I - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à 
contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 
normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

I - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de 
obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, 
observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualidade do 
equipamento; 

b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de informática e/ou 
automação que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que 
possuam comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética 
equivalente; 

c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e 
baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 
401, de 04/11/2008, tais como: 

c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 

licenciado; c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos 

não licenciados; 

c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou 
cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes 
de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.” 

 

I – DO PAGAMENTO 
 

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, 
em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada 
pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 
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c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da 
Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do 
pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 
 

I – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Receita Federal; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – 
CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: 
Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST – Tribunal Superior do 
Trabalho. 

 
 
 

I – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura da 
licitação. 

a1) documentação deverá: 

a1.1) Estar em nome da licitante; 

a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos 
omissos, o pregoeiro considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados 
da data de expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de 
Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com prazo de validade de 180 
(cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007; 

a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido para 
a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais. 

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que 
não emprega nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal Regional Eleitoral, na forma do 
art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro 
de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 
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I – DO REAJUSTE 
 

O reajuste do valor mensal do contrato 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. 

 

II – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores lotados na 
SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das transmissões via 
plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão ser 
solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em 
tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

III – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. A renovação do termo 
contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa para verificar se as 
condições oferecidas pelo licitante contratado continuam vantajosas para a Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

IV – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 
 

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo 
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta 
sanção, aplicar outras mais severas; 

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 
8.666/93; 

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o 
caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do 
cumprimento das obrigações contratuais; 

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas 
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cumulativamente com as demais; 

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
 

I – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como transporte, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o 
objeto da licitação; 

b) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias; 

a) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o Contrato. 
 
 
 

Maceió, 23 de setembro de 2021. 
 
 
 

GUILHERME MACHADO REBELO 

Chefe de Seção
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereç
o 

 

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

      Contrato nº xx/2021 

                            Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA XXXXX 

 
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 nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na Lei 
n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 
Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 

10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização 
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem 
e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de 
Justiça Especializada, sem dedicação de mão de obra exclusiva, a ser realizado de 
acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus 
anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como 
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico nº XX/2021). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
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O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX) 

considerando o quantitativo estimado para o período de vinte e quatro meses de 
vigência contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

 
Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 

exigências contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado no item 
IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS e item V – TRANSMISSÃO 
POR PLATAFORMA DE VÍDEOS YOUTUBE, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à 
CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as 
descrições contidas no contrato, por meio de ordem bancária, creditada na conta 
corrente, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou 
Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até R$ 17.600,00 
(dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou 
seja, após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal 
realizada pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão 
apresentar a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 
11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá 
acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES 
NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução 
Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente 
acompanhada de planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no 
período, a fim de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado 
com erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 
acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se 
passarem entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se 
admitirá apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo 
do contrato.
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PARÁGRAFO QUINTO - O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação 
de dano porculpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o 
TRE/AL seja ressarcido dos prejuízos causados. 

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

PARÁGRAFO OITAVO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

PARÁGRAFO NONO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 

 

PARÁGRAFO DEZ - 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  
 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso 
das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 
intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO  

 
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 

recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674,Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 
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conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos 
neste Termo de Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e 
que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer 
outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento 
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, 
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a 
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e 
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da 
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em 
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 
8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a 
terceiros, seus empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem 
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou 
incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou 
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 
dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando 
somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local 
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p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 
observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 
O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 

contratual, com duração de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis por iguais e sucessivos 
períodos até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial da União. 

 
 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
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contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

 
 

III - apresentar documentação falsa; 
 

IV - causar o atraso na execução 

do objeto; V               - não mantiver a proposta; 

VI             - falhar na execução do contrato; 

VII            - fraudar a execução do contrato; 

I           - comportar-se de modo inidôneo; 
 

II - declarar informações 

falsas; e 

III  X - cometer fraude 

fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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 SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL 
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as 
seguintes sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do 

descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 
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b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral 
do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total 
ou parcial das obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de 
participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido 
e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo 
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos 
a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da 
Lei 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de 
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da 
nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos 
celebrados com TRE/AL. 

 
PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
PARÁGRAFO DEZ - 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 da 
Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados. 

 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
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estipulados, totalou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração. 

 

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no DiárioOficial da União. 

 

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE  

 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição 

o que vier a ser determinadopela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES  

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, noscasos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA  

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 

estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000.
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 CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO  

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da 

União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO  

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir: 

 
 
 
 

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 

 

Pela Empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5684 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à prestação de
serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e
sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta
Corte de Justiça Especializada, sem dedicação de mão de obra exclusiva.
 
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da contratação.
 
Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, além
da habilitação parcial no SICAF. Caso seja julgada pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.
 
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 5.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 6.23.2 e 9.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 7.6, 7.7 e 8.6).
 
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 05/11/2021, às 10:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 05/11/2021, às 11:54, 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
0969527 e o código CRC 865A27ED.

0006075-19.2021.6.02.8000 0969527v4
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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 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em resposta ao requerido no Despacho GSAD

(0965879), juntamos em anexo as planilhas dos três últimos
anos encerrados (2018, 2019 e 2020) e a programação para
2022, das despesas de valores mais significativos que possam
apresentar sobras (0969827).

 
S.m.j., sugerimos que sejam ouvidas as gestões

cujas despesas programadas venham a ser selecionadas como
possível fonte orçamentária, já que contratos podem estar
sendo alterados, a exemplo de vigilância, podendo ainda a
Administração optar por solicitação de crédito adicional em
2022.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 08/11/2021, às 14:15, 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
0969825 e o código CRC 6D05305E.
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UA LOA
DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 
INSCRITAS EM 

RPNP

DESPESAS 
PAGAS

LOA - NE

CODES AOSA PASSAG PASSAGENS PARA SERVIDORES 105.000,00 90.688,52 0,00 90.688,52 14.311,48

AIEF AGUA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 161.708,64 138.032,92 22,09 138.010,83 23.675,72

AIEF ENERGI ENERGIA ELETRICA 808.117,08 845.118,58 289,55 844.829,03 (37.001,50)

AIEF LIMPEZ LIMPEZA E CONSERVACAO 653.468,39 557.475,55 0,00 557.475,55 95.992,84

AIEF MANPRE MANUTENCAO PREDIAL 244.226,33 160.294,89 1.343,18 158.951,71 83.931,44

AIEF VIGOST VIGILANCIA OSTENSIVA 2.301.678,69 2.166.730,49 0,00 2.130.737,48 134.948,20

AOSA APOIO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 1.809.693,00 1.548.287,87 19.046,48 1.529.241,39 261.405,13

AOSA COMBUS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN 166.980,00 181.549,25 0,00 181.549,25 (14.569,25)

AOSA DIARIA DIARIAS PARA SERVIDORES 300.912,65 216.475,35 0,00 216.475,35 84.437,30

AOSA COMUNI COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS 75.164,00 46.018,98 3.333,60 42.685,38 29.145,02

AOSA TELEFO TELEFONIA 223.039,31 125.865,45 21.626,72 104.238,73 97.173,86

AOSA LOCMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 106.693,60 97.299,04 0,00 97.299,04 9.394,56

AOSA MANMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 210.001,00 28.341,03 0,00 28.341,03 181.659,97

AOSI APOIO APOIO ADMINSITRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 82.390,00 0,00 0,00 0,00 82.390,00

AOSI MANDAD MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE TI 105.000,00 34.334,00 0,00 34.237,52 70.666,00

AOSI MANSOF MANUTENCAO DE SOFTWARES 321.099,00 0,00 0,00 0,00 321.099,00

AOSI TELEPR TELEPROCESSAMENTO 1.039.171,75 925.264,86 74.978,32 850.286,54 113.906,89

UA LOA
DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 
INSCRITAS EM 

RPNP

DESPESAS 
PAGAS

LOA - NE

CODES AOSA PASSAG PASSAGENS PARA SERVIDORES 109.200,00 195.619,24 0,00 195.619,24 (86.419,24)

AIEF AGUA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 137.000,00 172.026,38 22,09 171.477,64 (35.026,38)

AIEF ENERGI ENERGIA ELETRICA 908.266,89 965.991,82 0,00 965.991,82 (57.724,93)

AIEF LIMPEZ LIMPEZA E CONSERVACAO 668.823,99 585.684,94 0,00 585.684,94 83.139,05

AIEF VIGOST VIGILANCIA OSTENSIVA 2.218.225,00 2.060.814,63 0,00 2.023.130,67 157.410,37

AOSA APOIO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 1.706.657,00 1.417.612,77 5.671,03 1.411.941,74 289.044,23

AOSA COMBUS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN 173.664,00 147.892,78 13.500,00 134.392,78 25.771,22

AOSA DIARIA DIARIAS PARA SERVIDORES 258.500,00 272.830,68 0,00 272.830,68 (14.330,68)

AOSA COMUNI COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS 78.171,00 73.026,49 4.697,66 68.328,83 5.144,51

AOSA TELEFO TELEFONIA 117.972,01 96.947,84 8.594,49 88.353,35 21.024,17

AIEF MANPRE MANUTENCAO PREDIAL 222.361,43 147.880,59 7.821,61 140.058,98 74.480,84

AOSA LOCMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 88.400,00 95.223,42 0,00 95.223,42 (6.823,42)

AOSA MANMAQ
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

145.062,00 28.520,41 7.922,00 20.598,41 116.541,59

AOSI APOIO APOIO ADMINSITRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 500.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 434.000,00

AOSI MANDAD MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE TI 213.954,72 220.013,98 52.586,66 166.929,00 (6.059,26)

AOSI MANSOF MANUTENCAO DE SOFTWARE 434.280,01 482.708,64 4.700,00 478.008,64 (48.428,63)

AOSI TELEPR TELEPROCESSAMENTO 842.594,96 940.244,20 81.352,37 858.891,83 (97.649,24)

UA LOA
DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 
INSCRITAS EM 

RPNP

DESPESAS 
PAGAS

LOA - NE

CODES ADM PASSAG PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA SERVIDORES 113.568,00 72.622,04 72.622,04 40.945,96

ADM APOIO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 1.913.867,00 1.387.833,22 1.387.833,22 526.033,78

ADM DIARIA DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES 208.840,00 116.663,20 116.663,20 92.176,80

ADM MATAUX
MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVICOS 
AUXILIARES

150.610,00 134.335,39 2.578,19 131.757,20 16.274,61

IEF AGUA AGUA E ESGOTO 142.479,00 99.992,88 231,50 99.741,38 42.486,12

IEF ENERGI ENERGIA ELETRICA 944.597,00 706.732,88 706.181,34 237.864,12

IEF LIMPEZ LIMPEZA E CONSERVACAO 670.963,00 594.631,72 594.631,72 76.331,28

IEF VIGOST VIGILANCIA OSTENSIVA 1.219.877,00 1.220.061,48 1.060.545,92 (184,48)

IEF MANPRE MANUTENCAO PREDIAL 173.923,00 73.554,89 71.240,47 100.368,11

ADM MANMAQ
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, 
EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

44.136,00 43.946,88 14.675,20 29.271,68 189,12

ADM LOCMAQ LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIP. E BENS MOVEIS 91.936,00 32.719,38 32.719,38 59.216,62

ADM TELEFO TELEFONIA FIXA 92.497,00 67.477,38 7.162,90 60.314,48 25.019,62

TIC COMRED COMUNICACAO E REDES DE DADOS 81.297,00 41.719,91 3.756,88 37.963,03 39.577,09

TIC APOIO APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC 530.000,00 5.499,00 5.499,00 524.501,00

TIC COMRED COMUNICACAO E REDES DE DADOS 1.300.195,00 867.927,81 867.674,56 432.267,19

TIC MANHDW MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC 270.000,00 327.141,24 320.445,19 (57.141,24)

TIC MANSOF MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE 460.000,00 918.176,48 147.200,00 770.976,48 (458.176,48)

* Exercício afetado pela Pandemia de Covid-19.

2020

PI

SAPEV

SMR

SEGEC

STI

2019

PI

SAPEV

SEGEC

SMR

STI

2018

PI

SAPEV

SEGEC

SMR

STI
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UA POA 2022 EXEC. 2018 EXEC. 2019 EXEC. 2020

ADM PASSAG PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA SERVIDORES 122.856,00 90.688,52 195.619,24 72.622,04

ADM DIARIA DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES 218.280,00 216.475,35 272.830,68 116.663,20

ADM APOIO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 1.696.799,00 1.548.287,87 1.417.612,77 1.387.833,22

ADM MATAUX
MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVICOS 
AUXILIARES

157.418,00 181.549,25 147.892,78 134.335,39

IEF AGUA AGUA E ESGOTO 109.575,00 138.032,92 172.026,38 99.992,88

IEF ENERGI ENERGIA ELETRICA 877.968,00 845.118,58 965.991,82 706.732,88

IEF LIMPEZ LIMPEZA E CONSERVACAO 735.670,00 557.475,55 585.684,94 594.631,72

IEF VIGOST VIGILANCIA OSTENSIVA 1.293.856,00 2.166.730,49 2.060.814,63 1.220.061,48

ADM LOCMAQ LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIP. E BENS MOVEIS 34.461,00 97.299,04 95.223,42 32.719,38

ADM TELEFO TELEFONIA FIXA 64.570,00 125.865,45 96.947,84 67.477,38

TIC COMRED COMUNICACAO E REDES DE DADOS 59.967,00 46.018,98 73.026,49 41.719,91

IEF MANPRE MANUTENCAO PREDIAL 310.546,00 160.294,89 147.880,59 73.554,89

ADM MANMAQ
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, 
EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS

45.002,00 28.341,03 28.520,41 43.946,88

TIC APOIO APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC 907.896,00 0,00 66.000,00 5.499,00

TIC COMRED COMUNICACAO E REDES DE DADOS 1.076.556,00 925.264,86 940.244,20 867.927,81

TIC MANHDW MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC 293.317,00 34.334,00 220.013,98 327.141,24

TIC MANSOF MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE 504.482,00 0,00 482.708,64 918.176,48

* Exercício 2020 afetado pela Pandemia de Covid-19.
** Despesa agregada "Manutenção Predial - IEF MANPRE" está parcialmente comprometida a custear a locação do novo galpão.
*** Contrato de vigilância terá novos postos por 6 meses face à locação do novo galpão.
**** Fora excluídas as despesas com obras em Cartórios.

POA 2022 E EMPENHADO
PI

SAD

SAPEV

SMR

STI
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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 novembro de 2021.
Devolvo os autos à SGO, para complemento da

informação, indicando programações de maior vulto das
demais unidades, inclusive da própria ACS, posto que as
programações indicadas nas planilhas de
evento 0969827 dizem respeito a contratações para as quais o
remanejamento, neste momento, é inviável, sem olvidar que já
houve indicação de parte da dotação destinada à manutenção
predial para viabilizar a locação do novo galpão objeto do
Processo Administrativo nº 0006676-25.2021.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/11/2021, às 23:14, 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
0970779 e o código CRC BDD92E8B.

0006075-19.2021.6.02.8000 0970779v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em complemento à informação anteriormente

prestada, tendo em vista que as principais despesas agregadas
que geraram sobras em anos anteriores, devido ao ajuste
orçamentário das UA's, dificultaram a previsão de sobras,
conforme pontua o Despacho GSAD (0970779), juntamos a
POA 2022 - Orçamento Ordinário, cujos valores programados
foram superiores a R$ 40.000,00, destacando as seguintes
despesas, sem contrato contínuo vigente, para análise da
Administração:

a) AAMO - contratação de enfermeiro: R$
76.320,00;

b) ACS - contratação de designer gráfico: R$
72.000,00;

c) SBEA - contratação de bibliotecário e arquivista:
R$ 140.000,00;

d) SEALMOX - aquisição de material de limpeza e
higienização: 114.985,00;

e) SEALMOX - aquisição de máscaras e luvas: R$
300.000,00;

f) SPE - contratação específica de serviços (não
contínuo) de apoio aos trabalhos de organização do arquivo
físico: R$ 268.630,00;

g) SRACF - contratação de empresa de consultoria
para dar continuidade à implantação do Projeto Gestão por
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Competências: R$ 130.650,00.
 
Quanto à despesa prevista na letra "d", s.m.j., seria

necessária a confirmação com a unidade gestora acerca de
eventual acréscimo ocorrido por causa do quadro de
pandemia que, assim como a despesa da letra "e", poderão ser
reduzidas caso o quadro de saúde pública melhore, sendo
adquiridos ao longo do ano conforme a demanda. Ainda há a
possibilidade de se solicitar crédito adicional para
recomposição de valores ou, caso haja sobras orçamentária ao
longo do exercício, fazermos remanejamentos.

 
Destacamos ainda na planilha despesa programada

pela SAPEV para operador de som, que deverá ser absorvida
pela nova contratação, no valor de R$ 19.726,00.

 
Outrossim, ressalvamos que as despesas com

reformas de pequeno vulto possuirão classificação própria
(219Z e não mais JCGA). Também foram excluídas da planilha
anexa as despesas que demandariam participação em fase de
crédito adicional (capacitação e investimento).

 
Respeitosamente.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 10/11/2021, às 12:42, 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
0971142 e o código CRC 7A3F1C3E.

0006075-19.2021.6.02.8000 0971142v1
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UA Despesa Agregada GND Item Programado

AAMO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL CUSTEIO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 76.320,00

CUSTEIO DESIGNER GRÁFICO 72.000,00

CUSTEIO SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 72.000,00

APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC CUSTEIO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 907.896,00

CUSTEIO REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - BACKBONE 536.160,00

CUSTEIO COMUNICAÇÃO DE DADOS 540.396,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC CUSTEIO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 293.317,00

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL CUSTEIO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 2.845.188,00

CSCOR MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE CUSTEIO MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 504.482,00

EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL CUSTEIO MATERIAL DE EXPEDIENTE 45.394,00

DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES CUSTEIO DIÁRIAS NO PAÍS 218.280,00

PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES CUSTEIO PASSAGENS PARA O PAÍS 122.856,00

ÁGUA E ESGOTO CUSTEIO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 109.575,00

CUSTEIO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.629.803,00

CUSTEIO OPERADORES DE SOM 19.726,00

COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS CUSTEIO TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 59.967,00

CUSTEIO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 877.968,00

CUSTEIO CONTRIBUIÇÃO  PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 52.679,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CUSTEIO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 704.128,00

CUSTEIO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.824.560,00

CUSTEIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO 725.222,00

MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS CUSTEIO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 69.938,00

MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES CUSTEIO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 157.418,00

TELEFONIA CUSTEIO TELEFONIA FIXA 59.147,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA CUSTEIO VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.293.856,00

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL CUSTEIO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 140.000,00

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES CUSTEIO ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 76.185,00

CUSTEIO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 43.449,00

CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 114.985,00

CUSTEIO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 300.000,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE CUSTEIO MATERIAL DE EXPEDIENTE 80.775,00

SPE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL CUSTEIO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 268.630,00

SRACF APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL CUSTEIO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 130.650,00

SRS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS CUSTEIO REEMBOLSO A OFICIAL DE JUSTIÇA 59.933,00

POA 2022 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO

MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

ENERGIA ELÉTRICA

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS

SBE

SEALMOX

ACS

COINF

SAPEV

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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2021.
Ao GSAD.
 
Sr. Secretário,
 
Remeto o presente procedimento para ciência do

Despacho SGO 0971142.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 10/11/2021, às 18:14,
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
0972038 e o código CRC 270D394C.

0006075-19.2021.6.02.8000 0972038v1
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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 novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à consideração

superior de Vossa Senhoria, no que respeita ao requisito da
indicação de dotação orçamentária, para lastro da contratação
dos serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão
via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta
Corte de Justiça Especializada, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, a ser realizado de acordo com a demanda, na forma
indicada no Termo de Referência de Anexo I à minuta do
edital (doc. 0969508), pendente de aprovação pela AJ-DG.

Para o novo formato conferido à contratação, dada
a abrangência dos serviços, justfificada em face dos atuais
padrões exigidos quanto à publicidade, transparência e
acessibilidade aos atos da Administração Pública, a
contratação, para o período de vigência indicado (12 meses),
foi estimada em R$ 239.900,00 (duzentos e trinta e nove mil e
novecentos reais), conforme levantamento realizado pela SEIC
(doc. 0957511), valor este muito superior àquele indicado na
Proposta Orçamentária 2022 para os referidos serviços (R$
19.726,00 - doc. 0958484), posto que incluídos com base na
contratação hoje vigente - Contrato 34/2016 - (doc. 0259214)
e respectivos
aditivos (docs. 0301071, 0438879, 0611463, 0638229, 0764152 e 0837268).

Dada a natureza e essencialidade da contratação
pretendida, foram avaliadas possíveis fontes de custeio entre
as despesas de maior vulto programadas para 2022
(docs. 0969825, 0969827, 0970779, 0971142 e 0971145). 

Nesse aspecto, a Secretaria de Administração
declara haver suporte orçamentário na POA 2022 para
contemplar a despesa, indicando, para tanto, como fonte para
o remenajemento, as dotações destinadas a aquisições de
material de limpeza e higienização e de EPI, assinaladas nas
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letras "d" e "f" do Despacho SGO 0971142, uma vez que esses
materiais são adquiridos em regime de registro de preços, ou
seja, com maior possibilidade orçamentária de ajustes
(Decreto Federal nº 7.893/2013, art. 7º, § 2º), sem olvidar,
como bem apontado pela SGO, que essas despesas "poderão
ser reduzidas caso o quadro de saúde pública melhore, sendo
adquiridos ao longo do ano conforme a demanda. Ainda há a
possibilidade de se solicitar crédito adicional para
recomposição de valores ou, caso haja sobras orçamentária ao
longo do exercício, fazermos remanejamentos."

Adicionalmente, destaco que a contratação ora
pretendida visa a contemplar demanda hoje atendida, em
menor proporção, pelo Contrato nº 34/2016, cuja vigência
terá por término o dia 16/01/2022 (doc. 0941281), de tal forma
que a contratação ora ventilada deve estar concluída até a
referida data, como forma de viabilizar a continuidade da
prestação dos serviços.

Por outro lado, como se trata de despesa a ser
realizada apenas em 2022, não é possível promover, neste
momento, a reserva de crédito mediante emissão de pré-
emepenho, vindo esta a ser consubstanciada na presente
informação, em que declaramos a suficiência orçamentária da
POA 2022 para atender a despesa com os remanejamentos
assinalados.

Isto posto, eveoluo os autos ao conhecimento e
deliberação superior de Vossa Senhoria, pedindo vênia para
sugerir a remessa do feito à Assessoria Jurídica, para análise
e aprovação da minuta do edital (doc. 0969508), com vistas à
autorização da abertura da fase externa do certame.

Em paralelo, remeto os autos à COFIN, para
promover os necessários ajustes nas programações de 2022
indicadas para remanejamento, até o limite da despesa
estimada para a presente contratação.

Também seguem os autos à SEGEC e à SEALMOX,
para ciência e necessários ajustes no que respeita aos
procedimentos de elaboração do plano de contratações para
2022, que tem por base a POA 2022.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/11/2021, às 01:46, 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
0973372 e o código CRC B41837E9.

0006075-19.2021.6.02.8000 0973372v1
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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 novembro de 2021.
À Diretoria-Geral (e às demais unidades indicadas

no Despacho GSAD 0973372), peço vênia para, em
complemento ao citado Despacho, informar que, na hipótese
de não aprovação da lei orçamentária não ser publicada até 31
de dezembro do corrente ano,  a programação constante
do Projeto de Lei Orçamentária de 2022, nos termos do
art. 63 da  Lei nº  14.194, de de 20 de agosto de 2021 (LDO
2022), poderá ser executada para o atendimento de: 

(...) 
V - realização de eleições e continuidade da
implementação do sistema de automação de
identificação biométrica de eleitores pela
Justiça Eleitoral; 
(...) 
VII - (...); e 
VIII - outras despesas correntes de caráter
inadiável não autorizadas nos demais incisos,
até o limite de um doze avos do valor previsto
para cada órgão no Projeto de Lei
Orçamentária de 2022, multiplicado pelo
número de meses total ou parcialmente
decorridos até a data de publicação da
respectiva Lei.

Por se tratar de despesa de caráter essencial e
inadiável, a execução, em regime de duodécimo, está
autorizada na forma da lei.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/11/2021, às 02:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973373 e o código CRC 65E6F79A.

0006075-19.2021.6.02.8000 0973373v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
À AJ-DG, 
 
 
Para análise e aprovação da minuta do edital

(0969508), com vistas à autorização da abertura da fase
externa do certame, levando em consideração os
apontamentos da SAD (0973372 e 0973373). 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/11/2021, às 14:20, 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
0973579 e o código CRC 1A447CCD.

0006075-19.2021.6.02.8000 0973579v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À SGO,
 
Para promover os ajustes solicitados no despacho

GSAD (0973372), nas programações de 2022.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/11/2021, às 17:56,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974784 e o código CRC 7C59431E.

0006075-19.2021.6.02.8000 0974784v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1396 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Tem a ver os presentes autos com
procedimento objetivando a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de operação e
monitoramento de sistema de sonorização e gravação de som
e imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente para
as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

 
Atualmente, o TRE/AL conta com serviço similar

cuja expiração contratual está programada para o
dia 16/01/2022 (doc. 0941281).

 
Mencionado ajuste comporta o acompanhamento

das sessões ordinárias, ao passo que a que ora se pretende
também abarcará as sessões voltadas ao período eleitoral.

 
Esse acréscimo, apôs ao ajuste original mais 125

(cento e vinte e cinco) sessões.
 
O contrato primeiro, abarcando apenas os

trabalhos não eleitorais, foi alinhando, sob valores
atualizados, no patamar de R$ 16.968,00 (dezesseis mil,
novecentos e sessenta e oito reais), isso para 96 (noventa e
seis) sessões, divididas em 2 (duas) semanais e 8 (oito)
mensais.

 
Tranportando esse aumento para os valores hoje

pagos por este Tribunal, teríamos o quantum de R$ 39.061,75
(trinta e nove mil e sessenta e um reais e setenta e cinco
centavos). 

 
Já o valor médio cotado atinente à licitação que ora

se pretende, conforme Despacho SEIC 0957511, foi estimado
em R$ 239.900,00 (duzentos e trinta e nove mil e novecentos
reais), tomando por paradigma o mesmo quantitativo de
sessões ordinárias como em anos não eleitorais, acrescida de
mais 125 (cento e vinte e cinco) sessões para fins de abarcar
o acréscimo de demanda decorrente pelo ano eleitoral.

 
Há, no bojo do processo, conforme Despacho

SGO 0958484, informação dando conta da inexistência de
previsão orçamentária para ano vindouro capaz de abarcar a
contratação ora almejada.

 
Referido expediente remonta apenas a um

planejamento para execução de serviço de "operadores de
som", no valor anual de R$19.726,00 (dezenove mil,
setecentos e vinte e seis reais).

 
Como forma de "viabilizar fontes de custeio", a

Secretaria de Administração direcionou os autos à COFIN,
com o intuito de buscar espaços na programação
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orçamentária passíveis de serem remanejados.
 
No Despacho GSAD 0973372, a SAD apontou o

remanejamento dos quantitativos destinados a aquisições de
material de limpeza e higienização e de EPI, assinaladas nas
letras "d" e "f" do Despacho SGO 0971142 como fontes a
lastrear a dotação orçamentária para o presente serviço, uma
vez que esses materiais são adquiridos em regime de registro
de preços, ou seja, com maior possibilidade orçamentária de
ajustes (Decreto Federal nº 7.893/2013, art. 7º, § 2º).

 
As alterações supra contam com a possível redução

das necessidades de aquisição, com a previsão de melhora
futura do quadro de saúde pública que hoje assola o Brasil e o
mundo.

 
Por fim, a minuta de edital foi juntada aos autos no

evento SEI nº 0969508 e trazida à analise desta AJ/DG.
 
Essencialmente, é o que se tem a relatar.
 
No mérito, antes da verificação e aprovação da

minuta de edital, esta unidade técnica entende que algumas
questões vestibulares precisam ser saneadas.

 
Tais, têm o condão de dar maior segurança jurídica

ao futuro negócio que se pretende formalizar.
 
Pois bem.
 
A primeira questão passa pela pesquisa de mercado

efetivada e trazida ao processo.
 
Como reportado, temos contratação "similar" hoje

vigente totalmente abarcada pelo valor anual de R$ 16.968,00
(dezesseis mil, novecentos e sessenta e oito reais), o que dá
um valor programado de R$ 176,75 (cento e setenta e seis
reais e setenta e cinco centavos) por sessão acompanhada.

 
No valor orçado como parâmetro para o novo

negócio apontou-se a quantia média de R$ 1.085,52 (mil e
oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) por dia de
trabalho realizado.

 
Um acréscimo de mais de 500% (quinhentos por

cento) sobre o que hoje praticado.
 
Além do fato de a contratação vigente ter caráter

contínuo e a que se pretende "não ter" esse viés, não houve,
no modo de ver desta AJ/DG, maiores e/ou substanciais
alterações nos objetos mencionados a justificar variação de
tamanha monta em tão curto espaço de tempo.

 
Ademais, é de se registrar, também, distorções em

parte das propostas apresentadas, a exemplo da constante do
evento SEI nº 0954530, que trouxe valores unitários distintos
para os serviços prestados quando das sessões voltadas às
eleições e quanto às ordinárias (não eleitorais).

 
A distinção, no sentir desta Assessoria, não se

justifica, posto não haver diferenciações nos trabalhos
eleitorais e não-eleitorais.
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Não por outra razão, nenhuma outra proposta
apresentada quando da cotação a este Regional fez essa
personalização.

 
Desta feita, antes de mais nada, recomenda-se que

a situação seja esclarecida, de forma a justificar no processo,
de forma cabal, a exacerbada variação no preço dos serviços
ou que, frente a situação posta, a pesquisa seja refeita.

 
Outro ponto a ser colocado diz respeito ao fato de

não ter havido planejamento orçamentário relacionado à
necessidade de acompanhamento e gravação das sessões
voltadas aos processos eleitorais.

 
A proposta orçamentária de 2022 só previu espaço

para a manuntenção dos serviços tal qual os prestados nesse
ano de 2021, ou seja, apenas os ordinário, não eleitorais.

 
As eleições são previsíveis, portanto, o aumento da

demanda parece ser algo bastante factível.
 
Solicita-se esclacecimento quanto a este pormenor,

vez que o mesmo interage com o próximo apontamento,
relacionado que é ao orçamento deste TRE/AL.

 
A terceira questão passa pela ausência de dotação

orçamentária específica para a contratação.
 
Sobre a temática assim dispõe a legislação de

regência, Lei nº 8.666/1993:
 

"Art. 7º As licitações para a execução de
obras e para a prestação de serviços
obedecerão ao disposto neste artigo e, em
particular, à seguinte sequência:
(...)
§2º As obras e os serviços somente
poderão ser licitados quando:
(...)
III - houver previsão de recursos
orçamentários que assegurem o pagamento
das obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;
(...)
§9º O disposto neste artigo aplica-se também,
no que couber, aos casos de dispensa e de
inexigibilidade de licitação.
(...)
Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a
adequada caracterização de seu objeto e
indicação dos recursos orçamentários
para seu pagamento, sob pena de nulidade
do ato e responsabilidade de quem lhe tiver
dado causa.
(...)
Art. 38. O procedimento da licitação será
iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e do recurso próprio para a
despesa, e ao qual serão juntados
oportunamente:
(...)
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Art. 55. São cláusulas necessárias em todo
contrato as que estabeleçam:
(...)
V - o crédito pelo qual correrá a despesa,
com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria
econômica;"(Grifei)
 

A Constituição Federal assim leciona:
 

"Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não
incluídos na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou a assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;"(Gifei)
 

Como visto, a nossa Constituição e, naturalmente,
a lei nº 8666/1993, são fortes no sentido de que as licitações
só podem ocorrer frente a previsão de recursos orçamentários
para o fim prentendido.

 
O que disposto no art. 38 supracitado, mais que

isso, prevê como condição para o início do procedimento de
licitação, a necessidade de recurso próprio para a despesa.

 
Aqui não cabe a projeção de expectativas de

dotações orçamentárias.
 
Não se há de trilhar pelo caminho das

possibilidades, focando em uma projeção ulterior fincada
na indicação de alternativas ainda não concretizadas, senão
confirmadas e assentadas no planejamento e no orçamento
disposto para o ano da avença. 

 
Ainda mais se as "projeções" se calcarem em

prognósticos incertos ou passíveis de reveses, a exemplo da
pandemia de COVID-19 por que estamos a trilhar. 

 
Sob esse contexto, o entendimento desta Assessoria

é o de que as meras indicações de alternativas para
posteriores remanejamentos orçamentários não são bastantes
a dar o suporte fático necessário a suprir a disposição legal
de que às contratações devem preceder a existência de lastro
orçamentário prévio e específico.

 
Precisa-se, portanto, da concretização das

modificações no Planejamento Orçamentário Anual.
 
Não por outra razão, essa é a toada imposta pelo

Tribunal de Contas da União, disposta no Acórdão TCU nº
3.034/2005, Primeira Câmara, cujo relator foi o Ministro
Marcos Vinícios Vilaça:

 
"(...)
6. De acordo com o caput do art. 38 da lei n]
8.666/93, desde a abertura do processo
administrativo da licitação é necessária a
indicação dos recursos apropriados. No edital,
é obrigatório definir as condições para o
atendimento das obrigações necessárias ao
cumprimento do seu objeto, segundo o inciso
VIII do art. 40 da mesma lei.
7. Também, pelo inciso III do § 2ºc do art. 40
da Lei nº 8.666/93, é preciso o edital da
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licitação esteja acompanhado da minuta do
contrato a ser firmado, onde, em cumprimento
ao inciso V do art. 55, há que se ficar
estabelecido "o crédito pelo qual correrá a
despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria
econômica.
8. Daí decorre a jurisprudência deste Tribunal,
que se posiciona pela exigência de que o edital
venha consignado da dotação orçamentária
que se dará suporte às despesas.
9. Entretanto, é de se reconhecer que a Lei n]
8.666/93 tem como efetivamente grave e
passível de anulação a compra realizada sem a
indicação dos recursos orçamentários para seu
pagamento, consoante o art. 14. (...)"
 

É de se registrar, por oportuno, que não se
está aqui aqui a falar de obrigatoriedade ou não de empenho
ou de pré-empenho para instauração da licitação.

 
A legislação, em verdade, não dispõe de forma

literal acerca dessa diretriz de empenho preliminar.
 
Em sendo possível assim suceder, deve ser esse

sempre o itinerário a ser seguido.
 
Todavia, seguindo as balizas da legalidade, que na

Administração Pública toma as feições de estrita, sua
vestibular ausência não tem o condão de desnaturar o
processo.

 
Em não sendo, por qualquer razão, possível efetivar

o pré-empenho ou o empenho prévio, o mesmo pode ser
suprido por declaração expressa do ordenador de despesa,
onde se deve atestar, de forma inequívoca, a existência de
previsão de recursos a sustentar a obrigação a ser
contratada. 

 
Há de se ter adequação financeira, donde, antes de

se abrir qualquer procedimento, sejam sopesadas as
consequências na execução orçamentária da decisão de
afetação de recursos alí tomada. 

 
Pede-se a previsão legal dos recursos.
 
Aliado a isso, a certeza de que os recursos não irão

faltar.
 
Qualquer desses pilares obstam a abertura do

processo licitatório.
 
Contudo, em qualquer situação que se coloque,

quando da consolidação do contrato, o empenho deverá ser
sempre exigido.

 
No presente processo, essa AJ/DG não vislumbrou

o empenho, tampouco declaração expressa do ordenador de
despesas, com as características acima delimitadas, capazes
de a suprir.

 
Propõe-se, após superadas as situações 1 e 2 acima

mencionadas (pesquisa de mercado e planejamento
orçamentário), seja reformatada a Previsão Orçamentária de
2022 e, após consolidado o orçamento, com a presciência
precisa do que se pretende, seja lançado o certame licitatório.
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precisa do que se pretende, seja lançado o certame licitatório.
 
É como opino.
 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 18/11/2021, às 14:21, 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
0975033 e o código CRC 1136F6F7.

0006075-19.2021.6.02.8000 0975033v39
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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 novembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração, 
 
 
Em face dos argumentos exarados no Despacho

GSAD (0973373), foram os presentes autos encaminhados à
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para análise da
possibildiade de autorização da abertura da fase externa do
certame, nos termos em que se encontra.

Acontece que, com vista dos autos, o Senhor
Assessor Jurídico teceu algumas ressalvas em seu Parecer
1396 (0975033), as quais submeto ao conhecimento de Vossa
Senhoria. São, por assim dizer, questões relativas à distorção
da pesquisa de preços e à ausência de previsão da despesa
no planejamento orçamentário. 

Assim sendo, retorno os autos a essa Secretaria,
para aperfeiçoamento da instrução, na forma do antedito
parecer. 

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/11/2021, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975521 e o código CRC 030151FC.

0006075-19.2021.6.02.8000 0975521v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral
 
Em face dos apontamentos constantes do Parecer

1396, da Assesoria Jurídica (doc. 0975033), temos a destacar
dos autos:

1) A contratação em tela vem a suprir necessidade
nova do Tribunal, constatada em atendimento a exigências de
ordem diversa, especialmente daquelas emanadas pelo CNJ e
não se limita a um contrato de operação de mesa de som
(sonorização), que era o modelo então em vigor
(posteriormente adaptado como forma paliativa de atender às
referidas exigências). No formato atual, busca-se suprir a
demanda de audio, vídeo e mídias sociais (vide itens 1 e 2 do
TR - doc. 0948145). Para ilustrar, veja-se o Processo
SEI 0010512-40.2020.6.02.8000, Conclusão 0793370, em que
se demonstra a insuficiência do atual modelo de contratação
frente às novas necessidades de cumprimento das normas
então baixadas.

2) A SEIC, Unidade responsável, apresentou a
estimativa de preço da contratação com base nos
parâmetros apresentados e consolidados em termo de
referência, mediante pesquisa de mercado (doc. 0957511).

3) Nos termos da legislação citada pelo Sr.
Assessor Jurídico, exige-se que haja previsão orçamentária,
não a aprovação da respectiva lei orçamentária, tampouco a
materialização de reserva de crédito (esta última medida é
uma garantia adicional de controle). A previsão orçamentária
foi demonstrada, conforme consta do Despacho
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GSAD 0973372 e Despacho GSAD 0973373, o qual,
obviamente, deverá ser ratificado pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente, na qualidade de ordenador de despesa, visto se
tratar de medida de reprogramação orçamentária e alteração
do planejamento aprovado, por intermédio de supressão de
itens de programação em face da essencialidade de se levar a
termo a presente demanda.

Por outro lado, o fato de não ter sido incluída a
estimativa na programação orçamentária original (concluída
no primeiro semestre do exercício passado) não a condena à
impossibilidade de execução. Ora, conforme acima apontado,
foi aferida a necessidade e apresentada a solução, para a qual,
foram indicadas as fontes de custeio efetivas, não portenciais.
Ou seja, com todo respeito ao Sr. Assessor Jurídio, não se
trata de projeções de expectativas, mas de programação cuja
execução, mesmo na não aprovação da proposta
orçamentária, está garantida, como está o pagamento das
remuneração dos servidores e autoridades desta Corte, pelo
regime de execução provisória do orçamento de que trata a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº  14.194, de de 20 de
agosto de 2021, conforme já citado em nosso Despacho
GSAD 0973373. O texto da Lei é por demais claro e nem
demanda interpretação:

Da execução provisória do projeto de Lei Orçamentária

Art. 63. Na hipótese de a Lei Orçamentária de
2022 não ser publicada até 31 de dezembro de
2021, a programação constante do Projeto
de Lei Orçamentária de 2022 poderá ser
executada para o atendimento de:
I - despesas com obrigações constitucionais ou
legais da União relacionadas nas Seções I e II
do Anexo III;
II - ações de prevenção a desastres
classificadas na subfunção “Defesa Civil”,
ações relativas a operações de garantia da lei
e da ordem e ações emergenciais de
recuperação de ativos de infraestrutura na
subfunção “Transporte Rodoviário” para
garantia da segurança e trafegabilidade dos
usuários nos eixos rodoviários;
III - concessão de financiamento ao estudante
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e integralização de cotas nos fundos
garantidores no âmbito do Fundo de
Financiamento Estudantil - Fies;
IV - dotações destinadas à aplicação mínima
em ações e serviços públicos de saúde
classificadas com o identificador de uso 6 (IU
6);
V - realização de eleições e continuidade
da implementação do sistema de
automação de identificação biométrica de
eleitores pela Justiça Eleitoral;
VI - despesas custeadas com receitas próprias,
de convênios e de doações;
VII - formação de estoques públicos vinculados
ao programa de garantia de preços mínimos; e
VIII - outras despesas correntes de
caráter inadiável não autorizadas nos
demais incisos, até o limite de um doze
avos do valor previsto para cada órgão no
Projeto de Lei Orçamentária de 2022,
multiplicado pelo número de meses total
ou parcialmente decorridos até a data de
publicação da respectiva Lei.
§ 1º Será considerada antecipação de crédito à
conta da Lei Orçamentária de 2022 a
utilização dos recursos autorizada por este
artigo.
§ 2º Os saldos negativos eventualmente
apurados entre o Projeto de Lei Orçamentária
de 2022 encaminhado ao Congresso Nacional
e a respectiva Lei serão ajustados,
considerada a execução prevista neste artigo,
por ato do Poder Executivo federal, após a
publicação da Lei Orçamentária de 2022, por
intermédio da abertura de créditos
suplementares ou especiais, por meio do
cancelamento de dotações constantes da Lei
Orçamentária de 2022, até o limite de vinte
por cento do valor do subtítulo.
§ 3º Ficam autorizadas, no que couber, as
alterações orçamentárias previstas no art. 42
e as alterações de GND dos recursos liberados
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na forma prevista neste artigo.
§ 4º O disposto no inciso I do caput aplica-se:
I - às alterações realizadas na forma
estabelecida no art. 171; e
II - às obrigações constitucionais e legais que
tenham sido criadas ou modificadas após o
envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2022 ou
durante a execução provisória do Projeto de
Lei Orçamentária de 2022, hipótese em que o
Poder Executivo federal deverá proceder com
a alteração de que trata o art. 171 antes da
data de publicação da Lei Orçamentária de
2022.
§ 5º A autorização de que trata o inciso I do
caput não abrange as despesas a que se
refere o inciso IV do caput do art. 109.
§ 6º O disposto no caput aplica-se às
propostas de modificação do Projeto de Lei
Orçamentária de 2022 encaminhadas ao
Congresso Nacional de acordo com o disposto
no § 5º do art. 166 da Constituição.
§ 7º A programação de que trata o art. 22
poderá ser executada na forma prevista no
caput por meio da substituição das operações
de crédito por outras fontes de recursos, de
acordo com o disposto no § 3º do referido
artigo.
§ 8º O Poder Executivo federal poderá
estabelecer cronograma de pagamento para as
despesas antecipadas nos termos do disposto
neste artigo e para os restos a pagar de
exercícios anteriores, de forma a não
comprometer o cumprimento da meta de
resultado primário de que trata o art. 2º desta
Lei e dos limites estabelecidos no art. 107 do
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, inclusive para as programações
de emendas impositivas individuais (RP6) e de
bancada estadual (RP7).
§ 9º Será considerada antecipação de
cronograma de pagamento a utilização dos
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recursos autorizada por este artigo, até que
seja publicado o cronograma de execução
mensal de desembolso de que trata o art. 8º da
Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal.

 
4) Trata-se de uma demanda do Órgão e não de uma

unidade específica. Nesse propósito, reporto-me ao Processo
SEI 0000452-42.2019.6.02.8000, mediante o qual o Tribunal
buscou alternativa similar, resultando, à época, em uma
solução paliativa, dada a insuficiência orçamentária então
constatada. O Memorando 47, que inaugura os referidos
autos é por demais expressivo (doc. 0489679):

Senhor Diretor-Geral,
 
Com vistas ao cumprimento do Acórdão TCU
nº 1.832/2018 – Plenário, de relatoria do
Ministro Augusto Nardes, concernente à
avaliação do nível de transparência dos portais
eletrônicos oficiais dos Poderes, e com fulcro
na Resolução CNJ 215/2015, arts. 6º e 22,
cujas disposições apregoam o aperfeiçoamento
da publicidade das sessões de julgamento,
segue proposta de gravação e
transmissão online das sessões plenárias.
Imperioso salientar que a publicidade dos atos
processuais é mandamento
fundamental, vide art. 5º, inciso LX, da LEX
FUNDAMENTALIS, bem como princípio
inerente às atividades do Poder Judiciário,
conforme art. 93, inciso IX, deste diploma.
Nessa conjuntura, as sessões dos órgãos
colegiados do Poder Judiciário devem ser
públicas e, por recomendação, gravadas e
transmitidas ao vivo pela internet, observada a
disponibilidade orçamentária e
regulamentação deste Tribunal.
Informe-se que o Termo de Referência deve
ser elaborado por profissional competente e
que, como parâmetro de feitura, o TRE-PB já
foi requisitado para envio do referido
documento como modelo. Todas as demais
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providências necessárias à celeridade deste
processo foram desempenhadas.
Ressalto, por fim, que o pedido em comento já
foi realizado em outras oportunidades por esta
subscritora.
Respeitosamente,

 
À época, a estimativa da despesa, no formato

apresentado pela comissão constituída para tal fim, alcançou
o montante de R$ 459.200,00 (quatrocentos e conquenta e
nove mil e duzentos reais), conforme registro o doc.
0750852. Nesse cenário, a comissão foi chamada a rever os
parâmetros assinalados (doc. 0819308), vindo, ao final, a
postular uma solução paliativa (doc. 0829404), qual seja, a
formulação do contrato objeto do Processo SEI 0012242-
86.2020.6.02.8000, do qual consta a Informação 10236 (doc.
0829659), da então equipe de planejmento. O texto da referida
Informação assim termina:

Dessa feita, mais uma vez destacamos que os
serviços prestados pela empresa
retromencionada, em que pese não se
coadunar com o Termo de Referência
inicialmente proposto pela Comissão, vem
prestando o serviço objeto deste Processo a
contento, sem falhas, e com a devida
qualidade, atendendo, assim, o disposto na
Resolução CNJ nº 215/2015, que trata da
necessidade de publicização das sessões
plenárias dos Órgãos do Poder Judiciário.
(grifos não constantes do original).

É fácil observar que a contratação firmada então foi
uma forma paliativa de se atender às recomendações legais
exigidas para o registro dos atos judicários, a tal ponto de a
comissão reconhecer que os serviços não se coadunavam com
o que prescrito por ela no termo de referência. 

Nesse contexto, Senhor Diretor, entendo, com
todas as vênias do que pensa o Sr. Assessor Jurídico, que as
questões orçamentárias estão por demais claras e bem
definidas as fontes para custear a contratação sem riscos ao
Órgão, mesmo na hipótese, conforme já destacado, de não
aprovação tempestiva da lei orçamentária, até porque, Sr.
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Diretor, no regime de duodécimo, nenhuma nota de empenho
de serviços continuados, mesmo aqueles essenciais (água e
luz, por exemplo) são emitidas de pronto para todo exercício
e, mesmo nesse cenário, não há qualquer questionamento
acerca da possibilidade de o ordenador de despesa autorizar,
no início do ano ou até no final do ano anterior, a contratação
desses serviços, sob pena de paralisar as atividades do Órgão.

Por outro lado, quanto ao mérito do modelo da
contratação, a questão poderá ser melhor avaliada pelas
unidades que mais demandam os serviços, a saber: a ACS e a
Secretaria Juridiária, sem olvidar, dos antigos membros da
equipe de planejamento da contratação pretendida nos autos
do citado Processo SEI 0000452-42.2019.6.02.8000.

Com essas considerações, peço vênia para sugerir:
a) a remessa do feito à COFIN, para juntar aos

autos os registros das providências adotadas no cumprimento
do Despacho GSAD 0973372, conforme já encaminhado pelo
Sr. Coordenador Orçamentário e Financeiro, no Despacho
COFIN 0974784, devendo, assim, a SGO apresentar o quadro
detalhado dos remanjementos de créditos indicados e declarar
a conformidade orçamentária da proposição, nesse cenário, e,
dessa forma, viabilizar a emissão da declaração de adequação
orçamentária por parte do Sr. ordenador de despesa;

b) a remessa dos autos à ACS, à SJ e à Equipe
constituída pela Portaria nº 88/2019 (doc. 0511213), alterada
pela Portaria 131/2021 (doc. 0517899) e pela Portaria
352/2019 (doc. 0593895), para que se pronunciem pela
adequação ou não da proposição retratada na última versão
do Termo de Referência (doc. 0958747) às demandas das
respectivas unidades; e, por fim:

c) à SEGEC e à SEIC, para ciência do Parecer 1396
(doc. 0975033), para eventual pronunciamento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2021, às 02:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977177 e o código CRC 049EF9FC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
 
Acatando a solicitação da SAD (Despacho

GSAD 0977177), encaminho o feito às seguintes unidades:
 

a) à COFIN, para juntar aos autos os
registros das providências adotadas no
cumprimento do Despacho
GSAD 0973372, conforme já encaminhado
pelo Sr. Coordenador Orçamentário e
Financeiro, no Despacho
COFIN 0974784, devendo, assim, a SGO
apresentar o quadro detalhado dos
remanjementos de créditos indicados e
declarar a conformidade orçamentária da
proposição, nesse cenário, e, dessa
forma, viabilizar a emissão da declaração
de adequação orçamentária por parte do
Sr. ordenador de despesa;
b) à ACS, à SJ e à Equipe constituída pela
Portaria nº 88/2019 (doc. 0511213),
alterada pela Portaria 131/2021
(doc. 0517899) e pela Portaria 352/2019
(doc. 0593895), para que se pronunciem
pela adequação ou não da proposição
retratada na última versão do Termo de
Referência (doc. 0958747) às demandas
das respectivas unidades; e, por fim:
c) à SEGEC e à SEIC, para ciência do
Parecer 1396 (doc. 0975033), para
eventual pronunciamento.
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/11/2021, 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
0977384 e o código CRC D788FF99.

0006075-19.2021.6.02.8000 0977384v1
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E-mail - 0977625

Data de Envio: 
  23/11/2021 15:22:37

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

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor Alisson,

Considerando a proposta de preço encaminhada, anexa, relativa à prestação, de forma não contínua, de
serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para
as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, solicitamos, se possível, esclarecimentos acerca
dos argumentos trazidos pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, cujo parecer segue também anexo,
relativo à pesquisa de mercado feita por essa unidade.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Parecer_0975033.html
    Proposta_0953490_PROP_007_10_21_PROPOSTA_COMERCIAL_SOM_E_TRANISSAO_TRE.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
Ciente. Remetam-se os autos à CARP para se pronunciar

pela adequação ou não, do Termo de Referência (0958747), uma vez
que a servidora Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello, constitui
a Comissão de Planejamento a fim de adquirir equipamentos e
softwares necessários para viabilizar a implantação de sistema de
videomonitoramento e transmissão online das sessões do Pleno do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (0517899).

Após, retornem os autos a este Gabinete.
 

Alex Flávio Santos da Silva
Secretário Judiciário substituto

Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Secretário Substituto, em 23/11/2021, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977632 e o código CRC C0584D48.

0006075-19.2021.6.02.8000 0977632v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.

Ciente.

Diante do contido no Despacho GSJ 0977632, encaminho os presentes autos à
servidora Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 23/11/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977883 e o código CRC FD72B4C5.

0006075-19.2021.6.02.8000 0977883v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
À Diretoria-Geral, com cópia para COMAP (para

ciência),
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG - 0977384, acerca da

manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
Parecer nº 1396 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0975033),
quanto à confiabilidade da pesquisa de mercado apresentada
por esta Seção, por meio do Despacho SEIC (0957511),
esclarecemos:

- Foram enviadas cerca de 50 (cinquenta)
solicitações de apresentação de proposta de preço, por
correspondência eletrônica
(0950882, 0952267, 0952269 e 0952278), a potenciais
fornecedores, localizados em contratações pretéritas
semelhantes, firmadas com este Regional, bem como em
busca no site banco de preço, de licitações com objetos
semelhantes;

- Destes, 3 (três) empresas apresentaram proposta
de preço, dentre elas a empresa HSP Tecnologia e
Engenharia, com a qual este Regional mantém contrato de
semelhante objeto - Contrato nº 34/2016 (0837268);

- No entanto, a citada contratação, embora de
objeto semelhante, apresenta diferenças técnicas que
resultam em variação em sua estimativa de custo.

Nesse sentido, trazemos aos autos manifestação da
empresa HSP Tecnologia e Engenharia (0978357), registrando
que as especificações técnicas desta nova contratação diferem
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do que atualmente é praticado no contrato vigente:
" Em uma breve leitura aos argumentos
elencados no despacho em anexo pude
observar que os pontos levantados pertinentes
a abordagem técnica diferem por total do que
atualmente é praticado no contrato vigente.
É importante destacar que o termo de
referência leva em conta parâmetros técnicos
que contemplam todas as exigências
solicitadas pelo CNJ, portanto não pode
prestar juízo comparativo no contrato de
vigência e a proposta encaminhada.
Portanto, respondendo de forma objetiva,
tecnicamente o objetivo do contrato que
atualmente é prestado pela HSP difere
totalmente do termo que baseia a proposta
encaminhada, onde atende todas as
especificações técnicas, materiais necessários
para a execução de forma plena do serviço
contratado."

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 24/11/2021, às 16:18, 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
0978359 e o código CRC 23EB3007.

0006075-19.2021.6.02.8000 0978359v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
À AJ-DG, 
 
 
Para conhecimento e análise das informações

prestadas pela SEIC (0978359), a respeito do Parecer 1396
(doc. 0975033).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/11/2021, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978422 e o código CRC 00D81F0C.

0006075-19.2021.6.02.8000 0978422v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
À SGO
 
Prezados (as),
 
Em atenção ao Despacho GDG 0977384, acatando

sugestão do Despacho GSAD 0977177, remeto os autos para
providências quanto ao consignado no seu item "a".

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 25/11/2021, às 13:51,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978880 e o código CRC D94A3A11.

0006075-19.2021.6.02.8000 0978880v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6049 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

Em atenção ao Despacho CARP (0977632), venho através
deste, registrar algumas observações acerca do Termo de Referência
(0958747) acostado aos presentes autos, como segue:
 
IV – (...):
 
IV-1 – Sugerimos a seguinte redação: O sistema de sonorização e
gravação de áudio (grifo nosso) pertencente ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os serviços objeto
deste Termo de Referência, é composto por:
 
(....)
 
IV-2 – Os serviços a serem prestados são:
 
a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação
em vídeo e a transmissão via YOUTUBE das sessões do Pleno
desta Corte. (grifo nosso)
 
V – Transmissão por plataforma de vídeos YOUTUBE
 
V.1 (...)
 
c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega, após a conclusão destes (grifo
nosso), à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, bem assim à
Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP)
(grifo nosso), com o conteúdo na íntegra, caracterizado por vinheta
de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento.
Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o
arquivo no formato NTSC/widescreen 720x480 SD.
(...)
 
e) Transporte, desmontagem, manutenção e guarda dos equipamentos
é de responsabilidade do TRE/AL.
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         Sugerimos a retirada do item ut retro, haja vista este
Regional não dispor, em seus quadros de pessoal, de técnico
para a realização do pontuado mister.
 
f) A contratada deverá (grifo nosso) disponibilizar auxiliar de
operação de multimídia para o acompanhamento das sessões
plenárias.
 
V.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:
 
a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02 (duas)
horas do dia marcado para a realização das sessões Plenárias,
conforme calendário de sessões disponível no site deste
Regional, e/ou após a solicitação do TRE/AL para revisão(grifo
nosso), testes e ajustes no sistema de sonorização do Plenário ou
outros espaços, a critério da Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas(grifo).
.
b) Os equipamentos que compõem o sistema de sonorização
deste Tribunal (grifo nosso) a serem utilizados são de
responsabilidade do TRE/AL, bem como sua manutenção.
 
(...)
 
VII – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
 
a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega, após a conclusão destes (grifo
nosso), à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, bem assim à
Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP)
(grifo nosso), com o conteúdo na íntegra, caracterizado por vinheta
de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento;
(...)
 
f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e
normalmente executados no Edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-
090), podendo, excepcionalmente, serem realizados em local
diverso, a critério da Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas(grifo).
 
                 Nada mais a acrescer, remeto as anteditas sugestões para
consideração superior.
 

Informação 6049 (0979047)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 157



Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 25/11/2021, às 16:10, 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
0979047 e o código CRC 7FE6864E.

0006075-19.2021.6.02.8000 0979047v4
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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 novembro de 2021.

Estando de acordo com a manifestação contida na Informação 6049 (0979047),
devolvo os presentes autos ao Gabinete da Secretaria Judiciária.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 25/11/2021, às 16:15, 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
0979082 e o código CRC DA2E3864.

0006075-19.2021.6.02.8000 0979082v1
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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 novembro de 2021.
Cumpridos os procedimentos atinentes a esta Secretaria,

conforme Despacho CARP 0979082, devolvo os autos à Diretoria-
Geral para continuidade do feito.

 

Alex Flávio Santos da Silva
Secretário Judiciário substituto 

Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Secretário Substituto, em 25/11/2021, às 17:45, 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
0979228 e o código CRC 5F5DACAB.

0006075-19.2021.6.02.8000 0979228v1
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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 novembro de 2021.
 
Tendo em vista as alterações sugeridas no termo de

referência pela unidade demandante na informação 0979047, que, à
primeira vista, indicam relevantes alterações no termo de referência
anterior, oriento a remessa dos autos ao sr. Secretário
de Administração para que proceda ao juízo de adequação
circunscrito no art. 7º da Res. TRE-AL de n.º 15787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/11/2021, às 20:00, 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
0979311 e o código CRC D4A0A193.

0006075-19.2021.6.02.8000 0979311v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
Em face da Informação 6049 (doc. 0979047),

devolvo os autos à SEGEC, para reavaliar o Termo de
Referência e posteriormente à SEIC, para possível revisão da
estimativa de preço, se for o caso (considerando as alterações
propostas).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2021, às 09:44, 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
0979522 e o código CRC 02A77019.

0006075-19.2021.6.02.8000 0979522v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO
 
Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não
contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada.
 
II – JUSTIFICATIVA
 
A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que
abrangem as necessidades públicas permanentes, sendo, portanto,
imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias
desta Corte Eleitoral, conforme previsto no art. 13, VII, da Portaria
nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização das
atividades administrativas institucionais internas.
Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as
sessões plenárias pela Web, em tempo real e continuar sua
veiculação através do Portal do TRE/AL.
Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
não possui nem prevê ter em sua estrutura funcional ferramentas e
profissionais específicos para suprir e/ou atender às necessidades
especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de
conteúdos e eventos.
 
III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
 
 Em anos eleitorais, tomar-se-á como base uma demanda aumentada
em 30%, aproximadamente, podendo variar para mais ou para menos
conforme a necessidade.
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DESCRIÇÃO
DOS ITENS

QUANTIDADE
ESTIMADA
SEMANAL

QUANTIDADE
ESTIMADA
MENSAL

QUANTIDADE
ESTIMADA

TOTAL
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

SESSÃO
PLENÁRIA
EM ANO

NÃO
ELEITORAL

2 8 96 R$ R$

SESSÃO
PLENÁRIA
EM ANO

ELEITORAL
3* 10* 125* R$ R$

*VALORES APROXIMADOS, OBEDECIDOS CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO.
 

IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS 

IV.1 - O sistema de sonorização e gravação de áudio, pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os
serviços objeto deste Termo de Referência, é composto por:

a) 01 Mesa de som 8 de canais;
b) 01 Mesa de som de 24 canais;
c) 02 equalizadores de 2 canais,
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão;
e) 02 receptores PGX4;
f) 06 Caixas de som;
g) 14 microfones de mesa (dinâmico);
h) dentre outros.
 
IV.2 - Os serviços a serem prestados são:
 
a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em
vídeo e a transmissão via YOUTUBE das sessões do Pleno desta
Corte;
b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as
especificações de uso;
c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos
durante a gravação das sessões do pleno do TRE/AL e em outros
eventos;
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d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a
qualidade do áudio;
e) Zelar pela segurança das pessoas;
f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos
equipamentos;

 
V - TRANSMISSÃO POR PLATAFORMA  DE VÍDEOS YOUTUBE
 
A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem
das sessões e sua transmissão via Youtube, deverá utilizar um
sistema próprio de videotransmissão via internet, utilizando no
mínimo:
 
V.1 - PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS
INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA: 
 
a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em
FULL HD, ou com qualidade superior; no mínimo 01 tripé com
Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias , 01
jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de
gravação e baterias;
b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos
insitucionais, com caracterização de vinheta de abertura e
encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com
nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em
pauta.
c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega, após a conclusão destes, à Assessoria de
Comunicação do TRE/AL, bem assim à Seção de Acompanhamento e
Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na íntegra,
caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana,
vinheta de encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD
externo, devidamente nomeado o arquivo no formato
NTSC/widescreen 720x480 SD.
d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar
instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário ou
auditório uma hora antes do início da sessão plenária.
e) A contratada deverá disponibilizar auxiliar de operação de
multimídia para o acompanhamento das sessões plenárias.
 
V.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:
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a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02
(duas) horas do dia marcado para a realização das sessões Plenárias,
conforme calendário de sessões disponível no site deste Regional,
e/ou após a solicitação do TRE/AL para revisão, testes e ajustes no
sistema de sonorização Plenário ou outros espaços, a critério da
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
b) Os equipamentos que compõem o sistema de sonorização deste
Tribunal a serem utilizados são de responsabilidade do TRE/AL, bem
como sua manutenção.
c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento,
equipamentos utilizados, ajustes necessários, solicitação de
manutenção corretiva ou preventiva bem como ocorrências da
operação do sistema.
d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau
uso dos mesmos, o fornecedor será responsável pela manutenção.
 
VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 
A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir
a qualidade, a segurança e a fidedignidade de serviços prestados,
envolvendo a captura, edição, armazenamento, transmissão,
gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais.

 

VII – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
 
a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega, após a conclusão destes, à Assessoria de
Comunicação Social do TRE/AL, bem assim à Seção de
Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na
íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da
semana, vinheta de encerramento;
b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda
estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados,
testados e em pleno funcionamento no Plenário;
c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para
efeito de verificação da conformidade com especificações constantes
da proposta da CONTRATADA e de acordo com este Termo de
Referência;
d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
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em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência devendo ser corrigidos/refeitos imediatamente ás custas
da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades;
e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.
f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e
normalmente executados no Edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-
090), podendo, excepcionalmente, serem realizados em local diverso,
a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos
neste Termo de Referência;
b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter
acesso, e que se refiram à Administração Pública, servidores,
advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, não
devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá à análise e as ações
cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;
c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com
a qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser
desempenhada;
d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente
identificados nas dependências do contratante;
e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos
seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse;
f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,
tributárias, administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem
como providências e obrigações em caso de acidente de trabalho com
seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou
em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;
g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com
as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55,
da Lei nº 8.666/1993;
h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos
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serviços;
i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela
contratada, a terceiros, seus empregados ou prepostos;
j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios,
defeitos ou incorreções;
k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho;
l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os
equipamentos de apropriados durante a execução dos serviços;
m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades
ou transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços
contratados ou aos equipamentos;
n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita
execução dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos
arquivos, empregando somente materiais de qualidade;
o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com
antecedência mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes,
mediante liberação do local pelo contratante;
p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio,
vinhetas, entre outros relativos ao serviço), será de exclusiva
propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer
oportunidades que julgar pertinentes;
q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não
ser com autorização expressa do TRE/AL.

 

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos
serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de
todas as ocorrências, comunicando à contratada e, quando
necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados;
b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade
constatada na execução dos serviços;
c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que
possa desempenhar normalmente os serviços;
d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o
objeto deste Termo de Referência;
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e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o
contrato.
 
X - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
 
a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a
contratação de mão de obra local e aquisição de equipamentos de
empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no
segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e
qualidade do equipamento;
b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata
a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada
segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética
equivalente;
c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de
destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da
contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401,
de 04/11/2008, tais como:
c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou
em aterro não licenciado; 
c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e
equipamentos não licenciados;
c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos,
terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes
de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou
telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à
inundação.”
 
XI – DO PAGAMENTO
 
a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da
nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do
Contrato;
b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;
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e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.
 
XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão
Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida
pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho.

 

XIII – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
 
a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos
de 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura da licitação. 
a1) documentação deverá:
a1.1) Estar em nome da licitante;
a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor
competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo
de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de expedição do
respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de
Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de
acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal
dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente
à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
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b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal
da empresa, de que não emprega nem empregará cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal
Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com
a redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005,
e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional
de Justiça.
 
XIV – DO REAJUSTE
 
O reajuste do valor mensal do contrato 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.
 
XV – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
DOS SERVIÇOS
 
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das
sessões, e da ACS, no caso das transmissões via plataforma
YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da
SEGEC.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
SEGEC  deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a
adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 
XVI – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com
fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. A renovação do termo
contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa para
verificar se as condições oferecidas pelo licitante contratado
continuam vantajosas para a Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
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XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
 
a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:
a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15%
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;
a4) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente,
o atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
 
a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e
custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação;
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d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias;
e) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público
de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato.
 

 

Maceió, 23 de setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 26/11/2021, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979554 e o código CRC FD618CBA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
Ao GSAD,
 
Em atenção ao contido no Despacho 0979522 e às

sugestões elencadas na Informação 0979047, foram realizadas
as alterações/atualizações necessárias, conforme Termo de
Referência 0979554.

Dessa forma, devolvo os autos para a continuidade
do feito.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 26/11/2021, às 10:16, 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
0979601 e o código CRC 7CFE7BDF.

0006075-19.2021.6.02.8000 0979601v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
À SEIC, na forma do Despacho GSAD 0979522.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2021, às 16:35, 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
0979965 e o código CRC FF23C9B4.

0006075-19.2021.6.02.8000 0979965v1
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E-mail - 0980010

Data de Envio: 
  26/11/2021 20:46:01

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

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos novo Termo de Referência, ajustado pelo unidade demandante, para análise e
manifestação acerca da permanência da proposta de preço encaminhado por Vossa Senhoria, anexa.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0979554.html
    Proposta_0953490_PROP_007_10_21_PROPOSTA_COMERCIAL_SOM_E_TRANISSAO_TRE.pdf
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E-mail - 0980011

Data de Envio: 
  26/11/2021 20:48:14

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

Para:
    contato.woltexx@gmail.com

Assunto: 
  Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos novo Termo de Referência, ajustado pelo unidade demandante, para análise e
manifestação acerca da permanência da proposta de preço encaminhado por Vossa Senhoria, anexa.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0979554.html
    Proposta_0954530_prestac_amp__807_a_amp__771_o_servic_amp__807_o_som___Equipamentos_xandek.pdf
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E-mail - 0980012

Data de Envio: 
  26/11/2021 20:49:48

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

Para:
    lenyfilms@gmail.com

Assunto: 
  Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
   Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos novo Termo de Referência, ajustado pelo unidade demandante, para análise e
manifestação acerca da permanência da proposta de preço encaminhado por Vossa Senhoria, anexa.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Proposta_0957481_LENY_FILMS_PROPOSTA_DE_PRECO_TRE___ALAGOAS__1_.pdf
    Termo_de_Referencia_0979554.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a alterações efetivadas no termo de

referência, como reportado na Informação 6049 (0979047), o
que pode descambar na efetivação de ajustes na cotação de
preços já efetivada nos autos, perde o objeto, no sentir desta
AJ/DG, a análise requerida no Despacho GDG 0978422.

 
De toda sorte, registre-se, aqui, que esta Assessoria

Jurídica não colocou "em xeque", como registrado no
Despacho SEIC 0978359, a confiabilidade da pesquisa de
mercado efetivada no presente processo. 

 
Apenas e tão somente apontou fatos e pediu reforço

instrutório, seja para considerar os apontamentos ou para os
afastar, como foi feito pela SEGEC.

 
Não há necessidade de retorno do processo a esta

unidade técnica para avalizar explicações.
 
Isso só deve ocorrer apenas se as mesmas tiverem

o condão de modificar o substrato do que foi desde o
princípio colocado.

 
Ou seja, se houver um novo aspecto a ser

analizado.
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É que não se trata aqui de réplica ou tréplica,
apenas de busca por saneamento procedimental e por um
melhor fim para a Administração, donde as unidades se
ajudam e se complementam, tendo sempre por norte o
interesse público.  

 
No caso dos autos esta AJ/DG não vislumbrou

completamente as contratações (a anterior e a nova), as tendo
entendido como muito próximas ou não suficientes para
variações como a denotada no Parecer 1396 (0975033) e fez,
por conta disso, os registros que entendeu pertinentes, até
para que as unidades esclarecessem as dúvidas e a avença, ao
fim, se fizesse o mais inteligível possível a todos.

 
Creio, inclusive, terem sido oportunos os

apontamentos, vez que a contratação está a passar por ajustes
que tendem a modificá-la substancialmente.

 
Recomenda-se, portanto, o retorno dos autos à

Secretaria de Administração, para continuidade da instrução.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/11/2021, às 12:37, 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
0980140 e o código CRC 1386E8A6.

0006075-19.2021.6.02.8000 0980140v1
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De: HSP Tecnologia e Engenharia <hsptelecom@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 29/11/2021 11:31 AM
Assunto: [seic] Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Bom dia, a proposta está mantida com os mesmos valores, segue proposta com data atualizada.

Atenciosamente 
Alisson Honório 

Em sex., 26 de nov. de 2021 às 20:46, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado(a) Senhor(a),
 
Encaminhamos novo Termo de Referência, ajustado pelo unidade demandante, para análise e manifestação acerca da
permanência da proposta de preço encaminhado por Vossa Senhoria, anexa.
 
Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com
 
Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

-- 
 

Alisson Honório - Eng. Eletricista - Proprietário
____________________________________________________________________________________________________

 
HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA

Elétrica - Telecom - Automação - Áudio Profissional
Rua Dayse Talberg Mitchel, Nº 175C.

Tabuleiro do Martins - Maceió AL
Fones: 82-3334 3788 / 98848 6684 / 99903 5453

http://www.hspinfo.com.br

Anexados:

Arquivo: PROP_011_11_21 PROPOSTA COMERCIAL SOM E
TRANISSÃO TRE.pdf

Tamanho:
218k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

PROP- 011-11/2021 PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Objeto: Proposta de contratação de empresa especializada para prestação, de forma não 
contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via 
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada. 

 

Prezado Cliente, 

  

A HSP trabalha na prestação de serviços nas áreas de engenharia elétrica, 

telecomunicações, automação e sonorização profissional, oferecendo soluções 

inovadoras com custos equivalentes, baseada em tecnologia de ponta, qualidade na 

prestação do serviço e alto grau de disponibilidade. 

Baseado nas especificações solicitadas no termo de referência encaminhado, 

analisamos o conteúdo e segue valores para contratação dos nossos serviços de 

operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via 

Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada. 

 

Especificação de Valores 

DESCRIÇÃO 

DOS ITENS 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

SEMANAL 

QUANTIDADE 

ESTIMADA MENSAL 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

TOTAL 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

SESSÃO 

PLENÁRIA 

EM ANO 

NÃO 

ELEITORAL 

2 8 96 R$1200,00 R$115.200,00 

SESSÃO 

PLENÁRIA 

EM ANO 

ELEITORAL 

3* 10* 125* R$ 1200,00 R$150.000,00 

Obs: Os valores estão baseados nas características técnicas analisadas no termo de referência. 

 
 Validade da proposta: 60 dias 
 

Maceió/AL, 29 de Novembro de 2021 

 
           

Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente 
(Eng. Eletricista Crea 0213335662) 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
À SAD, 
 
Para continuidade do feito, na forma do Despacho

AJ-DG (0980140).
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/11/2021, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980342 e o código CRC 64A2D7D0.

0006075-19.2021.6.02.8000 0980342v1
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CNPJ 35.360.695/0001-05 
99821-0810 whatsApp  

e-mail: lenyfilms@gmail.com 

 
ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Att. LISIANA TEIXEIRA CINTRA- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

Venho por meio deste apresentar proposta de Prestação de serviço de operação e 

monitoramento do sistema de sonorização pertencentes ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE ALAGOAS, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube das sessões do 

Pleno desta corte de Justiça especializada. 

*VALORES APROXIMADOS, OBEDECIDOS CRITÉRIOS DE ARREDODAMENTO.  

Equipamentos a serem utilizados para produção: 

• 3 Câmeras Sony Full HD 1920x1080 (com 3 vídeo assistente)  

• Lentes 70x200mm / 85mm / 50mm / 16mm 

• Cartões de Memoria 64gb classe 10 4k 

DESCRIÇÃO 

DOS ITENS 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

SEMANAL 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

TOTAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

SESSÃO 

PLENÁRIA 

EM ANO 

NÃO 

ELITORAL 

 

2 

 

8 

 

96 

R$ 

1.500,00 

(Um mil, 

quinhentos 

reais) 

*R$ 

144.000,00 

(Cento e 

quarenta e 

quatro mil 

reais) 

SESSÃO 

PLENÁRIA 

EM ANO 

ELITORAL 

3* 10* 125* R$ 

1.500,00 

(Um mil, 

quinhentos 

reais) 

*R$ 

187.500,00 

(Cento e 

oitenta e sete 

mil, 

quinhentos 

reais) 
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• 3 Tripés com cabeça Hidráulico Profissional 

• 1 Unidade de Transmissão com Mesa de Corte Blackmagic para até 8 câmeras 

• 1 computador Gamer para Edição, geração de Caracteres e de mídia com operador  

• 1 Operador de Áudio Profissional 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR EQUIPE DE VIDEO 

a) Gravação ao vivo das sessões plenárias  

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com 

caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de 

caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega, 

após a conclusão destes, à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, bem assim à Seção de 

Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na íntegra, caracterizado 

por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento. Cada bloco 

deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo no formato 

NTSC/widescreen 720x480 SD. 

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em 

pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão plenária. 

e) A contratada deverá disponibilizar auxiliar de operação de multimídia para o 

acompanhamento das sessões plenárias. 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DO OPERADOR DE AUDIO 

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em vídeo e a transmissão via YOUTUBE das 

sessões do Pleno desta Corte; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de uso; 

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação 

das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança das pessoas; 

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos; 

  Forma de pagamento: 

De acordo com Termo de Referência do TRE Parágrafo XI – DO PAGAMENTO 

 

 Maceió - Alagoas 29 de novembro de 2021  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
Retornem os autos à SEIC, para continuidade da

instrução, na forma determinada pela Diretoria-Geral, no
Despacho GDG 0980342.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2021, às 23:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980866 e o código CRC 918145B3.

0006075-19.2021.6.02.8000 0980866v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
Em acréscimo ao Despacho GSAD 0980866, remeto

os autos à COFIN, para cumprimento ao Despacho
GDG 0977384, que se reporta ao Despacho GSAD 0977177.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2021, às 23:57, 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
0980867 e o código CRC F25B4A82.

0006075-19.2021.6.02.8000 0980867v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2021.
À SGO,
 
1. Encaminho os autos eletrônicos para as

providências do despacho GSAD (0980867), para indicação
das fontes orçamentárias que serão utilizadas para
contemplar a respectiva despesa.

 
2. Apesar de não constar nos autos verifico que a

despesa em comento será de caráter continuado necessitando
da adequação ao que dispõe o artigo 16, inciso I da Lei
Complementar 101/2000, in verbis:

"Art. 16. A criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa será
acompanhado de: (Vide ADI 6357)
I - estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subseqüentes;
 

3. Dessa forma e diante da impossibilidade
temporal  para modificação, no SIGEPRO,  das ações
orçamentárias para o exercício de 2022, sugiro que essa
Seção efetue novo quadro com as alterações propostas e dê
ciência à Secretaria e unidade diretamente vinculada a ela
quanto à redução do seu orçamento em virtude dos
remanejamentos indicados para suportar a nova ação
orçamentária.

 
4. Ainda é imperioso informar que para atender a
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disposição do artigo 16, inciso I da LRF as ações preteridas
deverão lastrear a fonte de recurso da nova programação para
os exercícios de 2023 e 2024, ou ser indicada outra fonte de
custeio.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/11/2021, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980897 e o código CRC B68D3A6D.

0006075-19.2021.6.02.8000 0980897v1
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De: woltexx <contato.woltexx@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 02/12/2021 02:38 PM
Assunto: [seic] Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Boa tarde, permanece a proposta.
Obriagdo

Em sex., 26 de nov. de 2021 às 20:48, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:
Prezado(a) Senhor(a),
 
Encaminhamos novo Termo de Referência, ajustado pelo unidade demandante, para análise e
manifestação acerca da permanência da proposta de preço encaminhado por Vossa Senhoria, anexa.
 
Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com
 
Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

-- 
WOLTEXX
genre: Melodic Techno/Progressive House
►More information:
https://soundcloud.com/woltexx
https://www.instagram.com/woltexx
https://www.beatport.com/artist/woltexx/610954
https://open.spotify.com/artist/6eFFwMXQNWLAsQmxV752mh
+55 (82) 99971-6949  whats

E-mail - Xandek (0982284)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 190

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=F2LQHU0KOFFOA&View=Compose&New=Yes&To=seic%40tre-al.jus.br
https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=F2LQHU0KOFFOA&View=Compose&New=Yes&To=lisianacintra%40gmail.com
https://soundcloud.com/woltexx
https://www.instagram.com/woltexx
https://www.beatport.com/artist/woltexx/610954
https://open.spotify.com/artist/6eFFwMXQNWLAsQmxV752mh


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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de operação e monitoramento do
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do
Pleno desta Corte de Justiça Especializada, conforme Termo
de Referência - 0979554.

 
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de

Administração para possível revisão da estimativa de preço já
apresentada por meio do Despacho SEIC - 0957511, em
virtude de ajustes no Termo de Referência pela unidade
demandante - 0979554.

 
Após consulta aos fornecedores que apresentaram

proposta de preço (0980010, 0980011 e 0980012), todos
confirmaram a manutenção dos valores anteriormente
propostos (0980318, 0980832 e 0982284), abaixo.

 

Itens Qtde HSP Xandex Leny Filmes Valores médios
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

SESSÃO
PLENÁRIA

EM
ANO NÃO

ELEITORAL

96 R$
1.200,00

R$
115.200,00

R$
500,00

R$
48.000,00

R$
1.500,00

R$
144.000,00

R$
1.066,67

R$
102.400,00

SESSÃO
PLENÁRIA
EM ANO

ELEITORAL
125 R$

1.200,00
R$

150.000,00
R$

600,00
R$

75.000,00
R$

1.500,00
R$

187.500,00
R$

1.100,00
R$

137.500,00

 
No entanto, considerando se tratar de contratação

anual, sugerimos que a unidade demandante seja consultada
quanto à unificação do valor unitário das sessões (ano
eleitoral e ano não eleitoral), prevendo-se o quantitativo fixo
de 96 (noventa e seis) sessões, com acréscimo estimado para
anos eleitorais de 29 (vinte e nove) sessões, na forma a
seguir:

 

Itens Qtde Valores
Unitário Total

Sessões plenárias anuais 96
R$

1.086,33

R$
104.287,68

Sessões adicionais
estimadas 29 R$ 31.503,57
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para ano eleitoral
Total R$ 135.791,25

 
Por fim, ratificamos a sugestão anterior, de que a

contratação ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, com ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 02/12/2021, às 15:20, 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
0982285 e o código CRC 7B81FA33.

0006075-19.2021.6.02.8000 0982285v1

Despacho SEIC 0982285         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 192



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Conforme observado no Desapcho SEI (0982285),

as 96 sessões se farão presentes tanto nos anos não-eleitorais
como nos eleitorais, sendo que neste último, sob a forma de
adicional, estariam previstas, a priori, mais 29 sessões
exclusivas para o período eleitoral.

 
Em se confirmando o total, como já fora indagado

pela SEIC à unidade demandante, há uma previsão de R$
104.287,68, para as sessões ordinárias, e de R$ 31.503,57
para as sessões de pleitos.

 
Quanto à contratação ordinária, s.m.j.,

consideramos que o valor estimado para aquisição de EPI's
(R$ 300.000,00), poderia atender à presente demanda, pois
recebendo EPI's de pleitos poderá haver uma sobra de
material. Caso não haja tal sobra, em se fazendo necessária a
aquisição no valor programado, praticamente 2/3 (dois terços)
poderiam ser adquiridos no primeiro semestre e o restante
após o período eleitoral, a partir de evetuais sobras
orçamentárias.

 
Já em relação ao orçamento de pleitos, cuja

proposta foi mais ajustada e há menores expectativas de
sobras, s.m.j., indicamos que a despesa com diárias sirva
como fonte orçamentária. Ambas as propostas podem ser
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acessadas no link: POA 2022.
 
Esclarecemos que, em relação a pleitos, a despesa

com aquisição de EPI's foi descentralizada pelo TSE, podendo
ou não ocorrer conforme o quadro de pandemia. No entanto
ela foi programada em proposta orçamentária específica, a
priori não podendo ser remanejada.

 
Por fim, submetemos as sugestões para análise e

deliberação superiores.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 09/12/2021, às 18:16, 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
0983880 e o código CRC 18A715F1.

0006075-19.2021.6.02.8000 0983880v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (0980867),

encaminho manifestação da SGO (0983880) para ciência e
deliberação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/12/2021, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986346 e o código CRC 41E04BFB.

0006075-19.2021.6.02.8000 0986346v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0982285, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/12/2021, às 18:37, 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
0986367 e o código CRC 399A07B5.

0006075-19.2021.6.02.8000 0986367v1

Despacho COMAP 0986367         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 196



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
À SEGEC, para ciência do Despacho

SGO 0100238 e urgente manifestação com o que sugerido.
Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do

edital, posto que a licitação deverá ser realizada o quanto
antes possível, na forma já destacada nos autos.

A SLC, antes de encaminhar o edital à AJ-DG
deverá se certificar com a SEGEC se houve a acolhida ou não
do que sugerido pela SEIC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2021, às 23:49, 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
0986507 e o código CRC 50EB3CFC.

0006075-19.2021.6.02.8000 0986507v1

Despacho GSAD 0986507         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 197



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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2021.
À GSAD,
 
De acordo com os ajustes sugeridos nos

documentos 0983880 e 0982285, devolvo os autos para
continuidade do feito.

 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 10/12/2021, às 08:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986549 e o código CRC E9748C6A.

0006075-19.2021.6.02.8000 0986549v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2021.
À SEGEC, para incorporar a alteração no TR.
À SLC, nos termos do Despacho GSAD 0986507.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/12/2021, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987238 e o código CRC 7D71EFBD.

0006075-19.2021.6.02.8000 0987238v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO
 
Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não
contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada.
 
II – JUSTIFICATIVA
 
A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que
abrangem as necessidades públicas permanentes, sendo, portanto,
imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias
desta Corte Eleitoral, conforme previsto no art. 13, VII, da Portaria
nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização das
atividades administrativas institucionais internas.
Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as
sessões plenárias pela Web, em tempo real e continuar sua
veiculação através do Portal do TRE/AL.
Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
não possui nem prevê ter em sua estrutura funcional ferramentas e
profissionais específicos para suprir e/ou atender às necessidades
especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de
conteúdos e eventos.
 
III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
 
Em anos eleitorais, tomar-se-á como base uma estimativa de
demanda aumentada em 29 sessões, perfazendo um total de 125
sessões.
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DESCRIÇÃO DOS ITENS
QUANTIDADE

ESTIMADA
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO NÃO
ELEITORAL 96 R$ R$

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO
ELEITORAL

125
(96 SESSÕES
REGULARES

+ 29
ADICIONAIS)

R$ R$

 
 

IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS 

IV.1 - O sistema de sonorização e gravação de áudio, pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os
serviços objeto deste Termo de Referência, é composto por:

a) 01 Mesa de som 8 de canais;
b) 01 Mesa de som de 24 canais;
c) 02 equalizadores de 2 canais,
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão;
e) 02 receptores PGX4;
f) 06 Caixas de som;
g) 14 microfones de mesa (dinâmico);
h) dentre outros.
 
IV.2 - Os serviços a serem prestados são:
 
a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em
vídeo e a transmissão via YOUTUBE das sessões do Pleno desta
Corte;
b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as
especificações de uso;
c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos
durante a gravação das sessões do pleno do TRE/AL e em outros
eventos;
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d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a
qualidade do áudio;
e) Zelar pela segurança das pessoas;
f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos
equipamentos;

 
V - TRANSMISSÃO POR PLATAFORMA  DE VÍDEOS YOUTUBE
 
A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem
das sessões e sua transmissão via Youtube, deverá utilizar um
sistema próprio de videotransmissão via internet, utilizando no
mínimo:
 
V.1 - PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS
INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA: 
 
a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em
FULL HD, ou com qualidade superior; no mínimo 01 tripé com
Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias , 01
jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de
gravação e baterias;
b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos
insitucionais, com caracterização de vinheta de abertura e
encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com
nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em
pauta.
c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega, após a conclusão destes, à Assessoria de
Comunicação do TRE/AL, bem assim à Seção de Acompanhamento e
Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na íntegra,
caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana,
vinheta de encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD
externo, devidamente nomeado o arquivo no formato
NTSC/widescreen 720x480 SD.
d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar
instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário ou
auditório uma hora antes do início da sessão plenária.
e) A contratada deverá disponibilizar auxiliar de operação de
multimídia para o acompanhamento das sessões plenárias.
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V.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:
 
a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02
(duas) horas do dia marcado para a realização das sessões Plenárias,
conforme calendário de sessões disponível no site deste Regional,
e/ou após a solicitação do TRE/AL para revisão, testes e ajustes no
sistema de sonorização Plenário ou outros espaços, a critério da
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
b) Os equipamentos que compõem o sistema de sonorização deste
Tribunal a serem utilizados são de responsabilidade do TRE/AL, bem
como sua manutenção.
c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento,
equipamentos utilizados, ajustes necessários, solicitação de
manutenção corretiva ou preventiva bem como ocorrências da
operação do sistema.
d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau
uso dos mesmos, o fornecedor será responsável pela manutenção.
 
VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 
A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir
a qualidade, a segurança e a fidedignidade de serviços prestados,
envolvendo a captura, edição, armazenamento, transmissão,
gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais.

 

VII – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
 
a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega, após a conclusão destes, à Assessoria de
Comunicação Social do TRE/AL, bem assim à Seção de
Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na
íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da
semana, vinheta de encerramento;
b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda
estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados,
testados e em pleno funcionamento no Plenário;
c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para
efeito de verificação da conformidade com especificações constantes
da proposta da CONTRATADA e de acordo com este Termo de
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Referência;
d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência devendo ser corrigidos/refeitos imediatamente ás custas
da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades;
e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.
f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e
normalmente executados no Edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-
090), podendo, excepcionalmente, serem realizados em local diverso,
a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos
neste Termo de Referência;
b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter
acesso, e que se refiram à Administração Pública, servidores,
advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, não
devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá à análise e as ações
cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;
c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com
a qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser
desempenhada;
d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente
identificados nas dependências do contratante;
e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos
seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse;
f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,
tributárias, administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem
como providências e obrigações em caso de acidente de trabalho com
seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou
em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;
g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com
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as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55,
da Lei nº 8.666/1993;
h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos
serviços;
i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela
contratada, a terceiros, seus empregados ou prepostos;
j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios,
defeitos ou incorreções;
k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho;
l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os
equipamentos de apropriados durante a execução dos serviços;
m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades
ou transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços
contratados ou aos equipamentos;
n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita
execução dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos
arquivos, empregando somente materiais de qualidade;
o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com
antecedência mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes,
mediante liberação do local pelo contratante;
p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio,
vinhetas, entre outros relativos ao serviço), será de exclusiva
propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer
oportunidades que julgar pertinentes;
q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não
ser com autorização expressa do TRE/AL.

 

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos
serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de
todas as ocorrências, comunicando à contratada e, quando
necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados;
b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade
constatada na execução dos serviços;
c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que
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possa desempenhar normalmente os serviços;
d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o
objeto deste Termo de Referência;
e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o
contrato.
 
X - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
 
a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a
contratação de mão de obra local e aquisição de equipamentos de
empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no
segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e
qualidade do equipamento;
b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata
a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada
segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética
equivalente;
c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de
destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da
contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401,
de 04/11/2008, tais como:
c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou
em aterro não licenciado; 
c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e
equipamentos não licenciados;
c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos,
terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes
de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou
telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à
inundação.”
 
XI – DO PAGAMENTO
 
a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da
nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do
Contrato;
b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
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c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;
e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.
 
XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão
Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida
pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho.

 

XIII – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
 
a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos
de 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura da licitação. 
a1) documentação deverá:
a1.1) Estar em nome da licitante;
a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor
competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo
de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de expedição do
respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de
Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
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União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de
acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal
dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente
à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal
da empresa, de que não emprega nem empregará cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal
Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com
a redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005,
e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional
de Justiça.
 
XIV – DO REAJUSTE
 
O reajuste do valor mensal do contrato 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.
 
XV – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
DOS SERVIÇOS
 
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das
sessões, e da ACS, no caso das transmissões via plataforma
YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da
SEGEC.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
SEGEC  deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a
adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 
XVI – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
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sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com
fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. A renovação do termo
contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa para
verificar se as condições oferecidas pelo licitante contratado
continuam vantajosas para a Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
 
XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
 
a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:
a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15%
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;
a4) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente,
o atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
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XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
 
a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e
custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação;
d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias;
e) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público
de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato.
 

 

Maceió, 10 de dezembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 10/12/2021, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987240 e o código CRC 75C09C5C.

0006075-19.2021.6.02.8000 0987240v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2021.
Ao GSAD,
 
Em atenção ao Despacho 0987238, foram

implementadas as atualizações sugeridas nos
documentos 0982285 e 0983880.

Devolvo os autos para a sua continuidade.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 10/12/2021, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987245 e o código CRC 2BD79BE0.

0006075-19.2021.6.02.8000 0987245v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2021.
Cientes das alterações promovidas no Termo de

Referência, cuja última versão (doc. 0987240) segue
aprovada, devolvo os autos à SLC, para promover os
necessários ajustes na minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/12/2021, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987247 e o código CRC 4B6B8CEA.

0006075-19.2021.6.02.8000 0987247v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO
 
Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não
contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada.
 
II – JUSTIFICATIVA
 
A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que
abrangem as necessidades públicas permanentes, sendo, portanto,
imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias
desta Corte Eleitoral, conforme previsto no art. 13, VII, da Portaria
nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização das
atividades administrativas institucionais internas.
Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as
sessões plenárias pela Web, em tempo real e continuar sua
veiculação através do Portal do TRE/AL.
Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
não possui nem prevê ter em sua estrutura funcional ferramentas e
profissionais específicos para suprir e/ou atender às necessidades
especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de
conteúdos e eventos.
 
III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
 
Em anos eleitorais, tomar-se-á como base uma estimativa de
demanda aumentada em 29 sessões, perfazendo um total
estimável de 125 sessões.
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DESCRIÇÃO DOS ITENS
QUANTIDADE

ESTIMADA
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO NÃO
ELEITORAL 96 R$ R$

SESSÕES ADICIONAIS ESTIMADAS
PARA ANO ELEITORAL 29 R$ R$

 
 

IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS 

IV.1 - O sistema de sonorização e gravação de áudio, pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os
serviços objeto deste Termo de Referência, é composto por:

a) 01 Mesa de som 8 de canais;
b) 01 Mesa de som de 24 canais;
c) 02 equalizadores de 2 canais,
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão;
e) 02 receptores PGX4;
f) 06 Caixas de som;
g) 14 microfones de mesa (dinâmico);
h) dentre outros.
 
IV.2 - Os serviços a serem prestados são:
 
a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em
vídeo e a transmissão via YOUTUBE das sessões do Pleno desta
Corte;
b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as
especificações de uso;
c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos
durante a gravação das sessões do pleno do TRE/AL e em outros
eventos;
d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a
qualidade do áudio;
e) Zelar pela segurança das pessoas;
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f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos
equipamentos;

 
V - TRANSMISSÃO POR PLATAFORMA  DE VÍDEOS YOUTUBE
 
A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem
das sessões e sua transmissão via Youtube, deverá utilizar um
sistema próprio de videotransmissão via internet, utilizando no
mínimo:
 
V.1 - PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS
INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA: 
 
a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em
FULL HD, ou com qualidade superior; no mínimo 01 tripé com
Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias , 01
jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de
gravação e baterias;
b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos
insitucionais, com caracterização de vinheta de abertura e
encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com
nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em
pauta.
c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega, após a conclusão destes, à Assessoria de
Comunicação do TRE/AL, bem assim à Seção de Acompanhamento e
Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na íntegra,
caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana,
vinheta de encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD
externo, devidamente nomeado o arquivo no formato
NTSC/widescreen 720x480 SD.
d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar
instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário ou
auditório uma hora antes do início da sessão plenária.
e) A contratada deverá disponibilizar auxiliar de operação de
multimídia para o acompanhamento das sessões plenárias.
 
V.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:
 
a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02
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(duas) horas do dia marcado para a realização das sessões Plenárias,
conforme calendário de sessões disponível no site deste Regional,
e/ou após a solicitação do TRE/AL para revisão, testes e ajustes no
sistema de sonorização Plenário ou outros espaços, a critério da
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
b) Os equipamentos que compõem o sistema de sonorização deste
Tribunal a serem utilizados são de responsabilidade do TRE/AL, bem
como sua manutenção.
c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento,
equipamentos utilizados, ajustes necessários, solicitação de
manutenção corretiva ou preventiva bem como ocorrências da
operação do sistema.
d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau
uso dos mesmos, o fornecedor será responsável pela manutenção.
 
VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 
A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir
a qualidade, a segurança e a fidedignidade de serviços prestados,
envolvendo a captura, edição, armazenamento, transmissão,
gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais.

 

VII – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
 
a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega, após a conclusão destes, à Assessoria de
Comunicação Social do TRE/AL, bem assim à Seção de
Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na
íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da
semana, vinheta de encerramento;
b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda
estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados,
testados e em pleno funcionamento no Plenário;
c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para
efeito de verificação da conformidade com especificações constantes
da proposta da CONTRATADA e de acordo com este Termo de
Referência;
d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
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Referência devendo ser corrigidos/refeitos imediatamente ás custas
da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades;
e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.
f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e
normalmente executados no Edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-
090), podendo, excepcionalmente, serem realizados em local diverso,
a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos
neste Termo de Referência;
b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter
acesso, e que se refiram à Administração Pública, servidores,
advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, não
devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá à análise e as ações
cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;
c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com
a qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser
desempenhada;
d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente
identificados nas dependências do contratante;
e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos
seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse;
f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,
tributárias, administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem
como providências e obrigações em caso de acidente de trabalho com
seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou
em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;
g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com
as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55,
da Lei nº 8.666/1993;
h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos
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serviços;
i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela
contratada, a terceiros, seus empregados ou prepostos;
j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios,
defeitos ou incorreções;
k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho;
l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os
equipamentos de apropriados durante a execução dos serviços;
m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades
ou transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços
contratados ou aos equipamentos;
n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita
execução dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos
arquivos, empregando somente materiais de qualidade;
o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com
antecedência mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes,
mediante liberação do local pelo contratante;
p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio,
vinhetas, entre outros relativos ao serviço), será de exclusiva
propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer
oportunidades que julgar pertinentes;
q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não
ser com autorização expressa do TRE/AL.

 

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos
serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de
todas as ocorrências, comunicando à contratada e, quando
necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados;
b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade
constatada na execução dos serviços;
c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que
possa desempenhar normalmente os serviços;
d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o
objeto deste Termo de Referência;
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e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o
contrato.
 
X - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
 
a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a
contratação de mão de obra local e aquisição de equipamentos de
empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no
segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e
qualidade do equipamento;
b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata
a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada
segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética
equivalente;
c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de
destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da
contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401,
de 04/11/2008, tais como:
c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou
em aterro não licenciado; 
c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e
equipamentos não licenciados;
c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos,
terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes
de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou
telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à
inundação.”
 
XI – DO PAGAMENTO
 
a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da
nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do
Contrato;
b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
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pela legislação tributária;
e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.
 
XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão
Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida
pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho.

 

XIII – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
 
a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos
de 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura da licitação. 
a1) documentação deverá:
a1.1) Estar em nome da licitante;
a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor
competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo
de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de expedição do
respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de
Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de
acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal
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dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente
à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal
da empresa, de que não emprega nem empregará cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal
Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com
a redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005,
e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional
de Justiça.
 
XIV – DO REAJUSTE
 
O reajuste do valor mensal do contrato 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.
 
XV – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
DOS SERVIÇOS
 
A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das
sessões, e da ACS, no caso das transmissões via plataforma
YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da
SEGEC.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
SEGEC  deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a
adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 
XVI – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com
fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. A renovação do termo
contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa para
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verificar se as condições oferecidas pelo licitante contratado
continuam vantajosas para a Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
 
XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
 
a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:
a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15%
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;
a4) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente,
o atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
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a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e
custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação;
d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias;
e) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público
de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato.
 

 

Maceió, 10 de dezembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 13/12/2021, às 14:23, 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
0987519 e o código CRC 80B33359.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
À SLC,
 
Com o fim de harmonizar com as sugestões do

Despacho SEIC 0982285, foram realizadas alterações
pertinentes no Termo de referência, conforme
documento 0987519.

Devolvo os autos para continuidade do feito.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 13/12/2021, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987537 e o código CRC DD79EAAD.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0006075-19.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
(LOTE ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 

Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação, de forma não contínua, de serviços de   operação e monitoramento de sistema de 
sonorização e gravação de som e imagem, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis  Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, 
de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por 
meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de 
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e 
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de 
Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e 
especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. 
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste pregão, os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF,
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o 
certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e 

celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições 
deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação 

legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de 

credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário 

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

terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 

cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente 

às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de 

acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 

de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 

3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

b) que está ciente e concorda com as 
condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação 

definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as 

exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em 
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trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 

menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma 

independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de 

setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, 

empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3– DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4. – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
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etapa de envio dessa documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5. – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item que compõe o lote 
ofertado, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as 

informações similares à especificação constante no Anexo I; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de sua apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 

licitações públicas. 
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5.6.1. O descumprimento das regras 

supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para 

a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos 

do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta 
que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre 

fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não 

impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 

de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que 

compõe o lote ofertado, ou seja, para sessão plenária anual  (Item 1), 

considerando o quantitativo de 96 sessões, e para sessão plenária 

adicional estimada para ano eleitoral (Item 2), considerando o 

quantitativo de 29 sessões, sendo que o sistema efetuará automaticamente 

o somatório para efeito de escalonamento.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 
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6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 

final e fechado. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas 

condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na 

ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado 

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado 

classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da 

etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 

de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

6.13.1. Em caso de falha no sistema, os lances 

em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo 

pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia; 

 
6.13.2. Na hipótese do subitem anterior, 

a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
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vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.21.1. no pais; 

6.21.2. por 
empresas brasileiras; 

6.21.3. por empresas 

que invistam em pesquisa e no desenvolvimento detecnologia no País; 

6.21.4. por empresas 

que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.23.1. A negociação será realizada 

por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao 

licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

7.3.1.     Os preços máximos fixados para os serviços ora licitados são os que constam 
da tabela abaixo, e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

Lote 
Único 

Itens Descrição dos itens 
Valor unitário 

estimado 

Quant. total de 
horas estimadas 

(durante o prazo  de 
vigência de 12 

meses) 

Preço máximo 

(Valor total) 

 
 

1 

1 Sessão Plenária anual R$ 1.086,33 96    R$ 104.287,68 

2 
Sessão Plenária adicional 

estimada para  ano 
eleitoral 

R$ 1.086,33 29 R$ 31.503,57 

 
7.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada 
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 

 
7.3.2.     Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 

a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado 

pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes 

de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de 

solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
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de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número 
da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha 
para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 6.24. 

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8 – DA  HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do 

Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 

no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio 

dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para 
manifestação previamente à sua desclassificação. 
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8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação 

prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do 

sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as 

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da 

abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação 

da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima 

implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar 

a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá- los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

 
8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital. 
 
 
8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
 
8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

 
 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante 

matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e 

ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 
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8.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
 

8.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no 
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor 

individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no 

caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato 

constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País: decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente para desempenho de suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima 

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 
 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda 

Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS); 
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata 
ou concorre; 

f) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

8.10.2.1. O licitante que se 

enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor 

classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade 

fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista 

alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, 

§1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3. O licitante enquadrado 

como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 
 

8.10.2.4. A existência de restrição 

relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 
 

8.10.2.5. A declaração do vencedor 

acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 
 

8.10.2.6. Uma vez constatada a 

existência de alguma restrição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
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convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e 

trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

8.10.2.8. Havendo necessidade de 

analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante 

que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante 

provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 

cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu 

às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena 

de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a 

comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

 
 

8.10.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.10.3.1. Certidão negativa de 

falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para 

abertura da licitação. 

8.10.3.1.1. A
 documentação deverá: 

8.1.1.1.1.1. E
estar em nome da licitante; 

8.1.1.1.1.2. E

estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão 

expedidor competente. Nos casos omissos, o pregoeiro 

considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) 

dias, contados da data de expedição do respectivo 
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documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de 

Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com 

prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo 

com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007; 

8.1.1.1.1.3. R

referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal 

dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de 

Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como 

a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais. 

8.10.3.2. Declaração, em papel 
timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que não 
emprega nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
juízes vinculados a este Tribunal Regional Eleitoral, na forma do art. 3º 
da Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela Resolução nº 09, de 
06 de dezembro de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas 
do Conselho Nacional de Justiça. 

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário (por sessão) e total de cada item que compõe o 
lote ofertado. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços 

unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência 
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entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10  - DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no 

mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante 

quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente 

terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que 

leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou 

em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 

Minuta de edital (0987689)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 239



 

os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço 

melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o 

contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema 

eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile 

dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do 

licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 
24.10 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 
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13.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

14 – DO REAJUSTE 

14.1. O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 

 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de execução 
em conformidade com este edital. 

 
15.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 

adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 

15.2. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 

 
15.3. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no 

item 15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o 
adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o 
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à 
Administração por perdas e danos. 

 
15.4. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação. 
 

15.5. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e 
retirar a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, 
no ato da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
15.6. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 

fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 

 
15.7. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 

deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 

15. – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
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15.8. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e 

atestada por servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da 
ACS, no caso das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos 
serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

15.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 
SEGEC deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 

16. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 

15.10. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o 
direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do 

objeto; V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do 

contrato; VII - fraudar a execução 

do contrato; VIII - comportar-se 

de modo inidôneo; IX - declarar 

informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 
 

15.11. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará 
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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. 

 
15.12. As sanções de advertência, bem como de impedimento para 

licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as 
dos pagamentos a serem efetuados. 

 
15.13. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as 
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seguintes sanções: 
 

a) Advertência, em virtude do 
descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

b.1) Multa de mora de 
1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do 
contrato; 

 
b.2) Multa de 25% 
(vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de 
participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
 

d) Declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei Nacional n° 8.666/93;. 

 

17.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

 
15.14. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 

analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato 
ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo 
administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 
15.15. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 

força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 
contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
15.16. As sanções previstas nos subitens “c” e “d” poderão ser impostas 

cumulativamente com as demais. 
 

15.17. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 
da Lei 8.666/93. 

 
15.18. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de 

penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado 
automaticamente da nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas 
de outros contratos celebrados com TRE/AL. 
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15.19. Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada GRU, e, 
caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em 
Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção 
monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura 
venha a substituí-lo. 
 

15.19.1. 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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
15.20. 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 reais e comprovados. 

 
15.21. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 

estipulados, 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. 

 

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

17.13.1  O período de atraso será contado em dias 
corridos. 

 
15.23. 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 nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
15.24. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 

sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão 
publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
16. - DO PAGAMENTO 

 
16.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 

crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota 
fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

 

16.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

16.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

16.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução 
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Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que 
sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

 
16.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

 
16.7.        Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 

16.8. 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

17.6.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
17.7. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 

 
18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
18.6. Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos 

serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as 
ocorrências, comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de 
falhas ou defeitos observados; 

18.7. Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 

18.8. Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que 
possa desempenhar normalmente os serviços; 

18.9. Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o 
objeto deste Termo de Referência; 

18.10.       Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 
 

19. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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19.6. Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos no 

Termo de Referência; 

19.7. Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter 
acesso, e que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou 
qualquer outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de 
descumprimento do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as 
ações cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

19.8. Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com 
a qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

19.9. Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

19.10. Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos 
seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

19.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, 
tributárias, administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como 
providências e obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, 
em virtude da execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que 
ocorridos em dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade; 

19.12. Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 
8.666/1993; 

19.13. Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

19.14. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a 
terceiros, seus empregados ou prepostos; 

19.15. Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de 
serem entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou 
incorreções; 

19.16. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

19.17. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os 
equipamentos de apropriados durante a execução dos serviços; 

19.18. Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades 
ou transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados 
ou aos equipamentos; 

19.19. Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, 
empregando somente materiais de qualidade; 

19.20. Montar os equipamentos para realização dos serviços com 
antecedência mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante 
liberação do local pelo contratante; 

19.21. Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com 
autorização expressa do TRE/AL. 

 
22. DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
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22.1  Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para 
entrega semanalmente à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, com o conteúdo na 
íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de 
encerramento; 
 
22.2  Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, 
mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no 
Plenário; 
 
22.3  Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de 
verificação da conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e 
de acordo com este Termo de Referência; 
 
22.4  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser 
corrigidos/refeitos imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de 
penalidades; 
 
22.5  O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
22.6  Os serviços objeto deste Edital serão regular e normalmente executados no 
Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da 
OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090), podendo, 
excepcionalmente, ser realizados em local diverso, a critério da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
23. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
23.1.  A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de 
mão de obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando 
for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e 
qualidade do equipamento; 

23.2.  Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de 
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO 
nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética 
e eficiência energética equivalente; 

23.3.  Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação 
final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da 
Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como: 

23.3.1.  Lançamento a céu aberto, tanto em 
áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado; 

23.3.2.   Queima a céu aberto ou 
incineração em instalações e equipamentos não licenciados; 

23.3.3.   Lançamento em corpos d’água, 
praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades 
subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de 
eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à 
inundação”. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.A homologação 

do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.4.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.5.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.6.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.7.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.8.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

24.9.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se- á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 

 
24.10.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
24.11.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
24.12.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre- al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
24.13.  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

 

24.14.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
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licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 
                                               Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                    Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 

        TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I – OBJETO 

  

Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de 
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para 
as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada. 

  

II – JUSTIFICATIVA 

  

A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que abrangem as necessidades 
públicas permanentes, sendo, portanto, imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias desta Corte Eleitoral, 
conforme previsto no art. 13, VII, da Portaria nº 723/06, garantindo-se as condições para a 
realização das atividades administrativas institucionais internas. 

Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as sessões plenárias pela Web, em 
tempo real e continuar sua veiculação através do Portal do TRE/AL. 

Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não possui nem prevê ter em 
sua estrutura funcional ferramentas e profissionais específicos para suprir e/ou atender às 
necessidades especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de conteúdos e 
eventos. 

  

III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

  

 Em anos eleitorais, tomar-se-á como base uma estimativa de demanda aumentada em 29 
sessões, perfazendo um total estimável de 125 sessões. 

 DESCRIÇÃO DOS ITENS 
QUANTIDADE 

ESTIMADA TOTAL 
VALOR UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO NÃO ELEITORAL 96 R$ R$ 

SESSÕES ADICIONAIS ESTIMADAS PARA ANO 
ELEITORAL 

29 R$  R$ 

 
 
IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS  

 
IV.1 - O sistema de sonorização e gravação de áudio, pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, no qual serão executados os serviços objeto deste Termo de Referência, é composto 
por: 
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a) 01 Mesa de som 8 de canais; 
b) 01 Mesa de som de 24 canais; 
c) 02 equalizadores de 2 canais, 
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão; 
e) 02 receptores PGX4; 
f) 06 Caixas de som; 
g) 14 microfones de mesa (dinâmico); 
h) dentre outros. 

  

IV.2 - Os serviços a serem prestados são: 

  

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em vídeo e a transmissão via YOUTUBE das sessões 
do Pleno desta Corte; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de uso; 

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação das 
sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança das pessoas; 

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos; 

  

V - TRANSMISSÃO POR PLATAFORMA  DE VÍDEOS YOUTUBE 

  

A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem das sessões e sua 
transmissão via Youtube, deverá utilizar um sistema próprio de videotransmissão via internet, 
utilizando no mínimo: 

  

V.1 - PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA:  

  

a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em FULL HD, ou com qualidade 
superior; no mínimo 01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias 
, 01 jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de gravação e baterias; 

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com caracterização de 
vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com nomes 
dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega, após 
a conclusão destes, à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, bem assim à Seção de 
Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na íntegra, caracterizado por 
vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento. Cada bloco deverá 
ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo no formato NTSC/widescreen 
720x480 SD. 

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em 
pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão plenária. 
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e) A contratada deverá disponibilizar auxiliar de operação de multimídia para o acompanhamento 
das sessões plenárias. 

  

V.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 

  

a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas do dia marcado 
para a realização das sessões Plenárias, conforme calendário de sessões disponível no site deste 
Regional, e/ou após a solicitação do TRE/AL para revisão, testes e ajustes no sistema de 
sonorização Plenário ou outros espaços, a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

b) Os equipamentos que compõem o sistema de sonorização deste Tribunal a serem utilizados 
são de responsabilidade do TRE/AL, bem como sua manutenção. 

c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento, equipamentos utilizados, 
ajustes necessários, solicitação de manutenção corretiva ou preventiva bem como ocorrências da 
operação do sistema. 

d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau uso dos mesmos, o 
fornecedor será responsável pela manutenção. 

  

VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

  

A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a segurança e 
a fidedignidade de serviços prestados, envolvendo a captura, edição, armazenamento, 
transmissão, gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais. 

  

VII – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

  

a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega, após 
a conclusão destes, à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, bem assim à Seção de 
Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na íntegra, caracterizado por 
vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento; 

b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-de-obra e 
periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário; 

c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de verificação da 
conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e de acordo com este 
Termo de Referência; 

d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos 
imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 

e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 

f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e normalmente executados no 
Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na 
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090), podendo, 
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excepcionalmente, serem realizados em local diverso, a critério da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

  

VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se refiram à 
Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, 
não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de informações, a 
Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas 
penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a qualificação adequada 
para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados nas 
dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus empregados em 
serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas e civis, 
previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações em caso de acidente de 
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em conexão 
com ele, ainda que ocorridos em dependências da contratante, isentando a contratante de 
qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas, 
conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues para veiculação 
ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de apropriados durante 
a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou transtornos que possam 
causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, incluindo 
as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima de 01 (uma) 
hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo contratante; 

p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio, vinhetas, entre outros relativos 
ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer 
oportunidades que julgar pertinentes; 

q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

Minuta de edital (0987689)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 253



 

  

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, 
devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à contratada e, 
quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos 
serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 
normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de 
Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 

  

X - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de obra local e 
aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no 
segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualidade do equipamento; 

b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de informática e/ou automação 
que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam 
comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética equivalente; 

c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e 
baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 
401, de 04/11/2008, tais como: 

c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;  

c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados; 

c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou 
cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de 
eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.” 

  

XI – DO PAGAMENTO 

  

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 
10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo 
Fiscal/Gestor do Contrato; 

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 
aplicadas; 

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove 
tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da 
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Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

  

XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

  

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Receita Federal; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, 
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de 
Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho. 

  

XIII – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

  

a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura da licitação.  

a1) documentação deverá: 

a1.1) Estar em nome da licitante; 

a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos 
omissos, o pregoeiro considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de Débitos 
atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e 
oitenta) dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007; 

a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido para a 
Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais. 

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que não 
emprega nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, 
de membros ou juízes vinculados a este Tribunal Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da 
Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, 
e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 

  

XIV – DO REAJUSTE 

  

O reajuste do valor mensal do contrato 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. 
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XV – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

  

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores lotados na 
SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das transmissões via plataforma 
YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC  deverão ser solicitadas 
ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a 
adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

XVI – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

  

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 
com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. A renovação do termo contratual respectivo 
deverá ser sempre precedida de pesquisa para verificar se as condições oferecidas pelo licitante 
contratado continuam vantajosas para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

  

XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

  

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 
aplicar outras mais severas; 

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso, 
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do 
cumprimento das obrigações contratuais; 

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais; 

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, 
se houver, ou cobradas judicialmente. 

  

XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
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a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como transporte, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto 
da licitação; 

d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias; 

e) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
Contrato. 

   

Maceió, 10 de dezembro de 2021. 

  

 

                                      TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS 

              Técnico Judiciário 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereç
o 

 

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

      Contrato nº xx/2021 

                            Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA XXXXX 

 
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 nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na Lei 
n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 
Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 

10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do 
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de 
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as 
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a 
demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como 
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico nº XX/2021). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
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O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX) 

considerando o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses de vigência 
contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/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 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  

 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso 
das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 
intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO  

 

Minuta de edital (0987689)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 260



 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674,Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos 
neste Termo de Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e 
que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer 
outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento 
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, 
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a 
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e 
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da 
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em 
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 
8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos 
serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a 
terceiros, seus empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem 
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou 
incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou 
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
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equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 
dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando 
somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local 
pelo contratante; 

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 
observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 
O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 

contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos 
até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União. 
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 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
nocontrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o 
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

 
 

III            - apresentar documentação falsa; 
 

IV         - causar o atraso na execução do objeto;  

 
V - não mantiver a proposta; 

VI             - falhar na execução do contrato; 

VII            - fraudar a execução do contrato; 

VIII          - comportar-se de modo inidôneo; 
 

IX           - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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 SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL 
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as 
seguintes sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do 

descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado 
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sobre o valor atualizado do contrato; 
 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral 
do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total 
ou parcial das obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de 
participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido 
e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo 
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos 
a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da 
Lei 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de 
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da 
nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos 
celebrados com TRE/AL. 

 
PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
PARÁGRAFO DEZ - 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 da 
Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados. 
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PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, totalou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração. 

 

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no DiárioOficial da União. 

 

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE  

 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição 

o que vier a ser determinadopela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES  

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, noscasos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA  

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 

estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000.
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 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO  

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da 

União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO  

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir: 

 
 
 
 

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 

 

Pela Empresa 
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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 dezembro de 2021.
À AJ-DG, com a minuta de edital alterada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/12/2021, às 15:46, 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
0987696 e o código CRC 4BA1EB63.

0006075-19.2021.6.02.8000 0987696v1
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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 dezembro de 2021.
 
Tendo sido alterado o Termo de Referência

anteriormente aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0987247), juntando-se, por conseguinte novo
documento, conforme se observa no evento SEI nº 0987519,
remetem-se os autos à apreciação do Senhor Secretário de
Administração para as medidas de sua competência.

 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 13/12/2021, 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
0987756 e o código CRC 6543230B.

0006075-19.2021.6.02.8000 0987756v1

Despacho AJ-DG 0987756         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 268



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0987756, observo

que as alterações no TR noticiadas no Despacho SEGEC
0987537 seguem a orientação do Despacho GSAD 0987238.

Dessa forma, cientes das alterações promovidas no
Termo de Referência, aprovo a nova versão
revisada (doc. 0987519) e devolvo os autos à análise da AJ-
DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2021, às 22:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988122 e o código CRC 007C16D3.

0006075-19.2021.6.02.8000 0988122v1

Despacho GSAD 0988122         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 269



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Análise. Minuta. Edital. Pregão Eletrônico.

 

Parecer nº 1499 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO 
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE
ÚNICO), objetivando a contratação de empresa especializada
para prestação, de forma não contínua, de serviços de
operação e monitoramento de sistema de sonorização e
gravação de som e imagem, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal, conforme descrito no Edital e seus respectivos
Anexos.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Documento de Formalização da
Demanda (0935200);
- Termo de Referência (versão final)
(0987519);
- Concordância com os termos do TR pelo
Secretário de Administração (0988122);
- Estimativa de preços consolidada pela
SEIC (0982285), com o valor total
estimado em R$ 135.791,25 (cento e
trinta e cinco mil setecentos e noventa e
um reais e vinte e cinco centavos), com a
sugestão de que a contratação ocorra por
meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com ampla participação;
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO),
elaborada pela SLC, objetivando a
contratação de empresa especializada
para prestação, de forma não contínua, de
serviços de operação e monitoramento de
sistema de sonorização e gravação de som
e imagem, conforme termo de
referência 0987689, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
Consta informação da Seção de Gestão

Orçamentária (Despacho SGO 0983880) acerca do orçamento
para cobrir as despesas com a pretendida contratação, nos
seguintes termos:
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"Conforme observado no Despcho SEI
(0982285), as 96 sessões se farão
presentes tanto nos anos não-eleitorais
como nos eleitorais, sendo que neste
último, sob a forma de adicional, estariam
previstas, a priori, mais 29 sessões
exclusivas para o período eleitoral.
 
Em se confirmando o total, como já fora
indagado pela SEIC à unidade
demandante, há uma previsão de R$
104.287,68, para as sessões ordinárias, e
de R$ 31.503,57 para as sessões de
pleitos.
 
Quanto à contratação ordinária, s.m.j.,
consideramos que o valor estimado para
aquisição de EPI's (R$ 300.000,00),
poderia atender à presente demanda, pois
recebendo EPI's de pleitos poderá haver
uma sobra de material. Caso não haja tal
sobra, em se fazendo necessária a
aquisição no valor programado,
praticamente 2/3 (dois terços) poderiam
ser adquiridos no primeiro semestre e o
restante após o período eleitoral, a partir
de evetuais sobras orçamentárias.
 
Já em relação ao orçamento de pleitos,
cuja proposta foi mais ajustada e há
menores expectativas de sobras, s.m.j.,
indicamos que a despesa com diárias
sirva como fonte orçamentária. Ambas as
propostas podem ser acessadas no
link: POA 2022.
 
Esclarecemos que, em relação a pleitos, a
despesa com aquisição de EPI's foi
descentralizada pelo TSE, podendo ou
não ocorrer conforme o quadro de
pandemia. No entanto ela foi programada
em proposta orçamentária específica, a
priori não podendo ser remanejada.
 
Por fim, submetemos as sugestões para
análise e deliberação superiores."

 
A unidade demandante ajustou o termo de

referência inicialmente apresentado para adequar-se aos
apontamentos da SGO.

 
Ausente a reserva de crédito no valor

suficiente para cobrir a despesa, apesar das
orientações contidas no Parecer 1396 desta AJ-DG
(0975033).

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pelo Senhor Secretário de
Administração.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
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Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras,
passamos a opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos
que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0987689).

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
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subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o Decreto nº
10.024/2019, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendentes, ainda, a dotação orçamentária e a
autorização de abertura da licitação.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.
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Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO

Justificativas
apresentadas
no evento
SEI
nº 0977177

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública que
demanda a futura contratação?

SIM 0987519

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens e/ou
serviços que serão contratados?

SIM 0987519

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM 0987519

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do
Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de exibição
de amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de
itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

N/A  

11

A exigência da capacitação técnico-
profissional limita-se às parcelas de
maior relevância técnica e de valor
significativo do objeto de licitação, sem
exigência de quantidades mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras
claras para a apresentação de
atestados de capacidade técnica?

N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas para
comprovação da capacitação técnico
operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da
complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados
independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A  

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de N/A  
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16 tempo, época e/ou de locais específicos
para atestados de capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos
de trabalho (mão de obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise
de outras soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de
instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que
possam ser causa de aumento dos
custos da futura contratação?

SIM 0987519

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 0987519

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 0988122

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 0982285

25

Os atos correlatos à pesquisa de preços
foram produzidos de acordo com a
legislação de regência e estão
devidamente demonstrados e
justificados no processo
administrativo?

SIM 0982285

26 Foi produzida planilha comparativa
com os preços encontrados? SIM 0982285

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu
ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM 0982285

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item da
contratação?

N/A  

29

Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

SIM  

30

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento
às entidades preferenciais (MEI, ME,
EPP e Sociedade Cooperativa),
limitado, no caso de empate, às

SIM 0987689
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limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do
menor preço cotado?

31

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

SIM 0987689

32

A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento
da situação de entidade preferencial
em razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla anexos
com orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos
os custos unitários afetos aos
bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação
especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho)?

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 0987689

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 0987689

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0987689

39
A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM 0987689

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

SIM 0987689

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 0987689

42
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 0987689

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para início
da prestação de serviços?

SIM 0987689

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para SIM 0987689
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fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 0987689

46

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 0987689

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 0987689

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém norma
estabelecendo, para a fornecedora
obrigação de prestar garantia de
execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a
despesa)

SIM 0987689

49
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM 0987689

50
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a
vinculação da remuneração com os
resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

SIM 0987689

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO 0987689

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

 N/A

54

Em face do valor estimado do objeto,
foi verificada a possibilidade de a
licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07

 N/A

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

 N/A

56

Consta dos autos a análise e aprovação
da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em
andamento

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e
arts. 8º, III e 30, V, do Decreto
5.450/05

 Fase
posterior
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58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30,
VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

60

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço,
houve divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro de
preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência
de recursos orçamentários para
suportar a despesa?

NÃO Pendente

62

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa
(artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº
101/2000), conforme o caso?

N/A  

 
7. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, persiste o apontamento outrora

realizado por esta Assessoria Jurídica no Parecer nº
1396/2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0975033), quanto à
questão orçamentária, conforme destacado no item 61 da
Lista de Verificação contida no item anterior.

 
Uma vez sanada a pendência suso mencionada, esta

Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta ora anexada no evento SEI nº 0987689, que
trata do Edital de PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação, de
forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento
de sistema de sonorização e gravação de som e imagem, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal, conforme descrito no Edital e
seus respectivos Anexos.

 
Recomenda-se, também, vez que não houve atuação

da unidade acerca das questões orçamentárias no processo, o
pronunciamento técnico da Coordenadoria de Orçamento e
Finanças - COFIN, se assim entender-se conveniente.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 17/12/2021, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/12/2021, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0989681 e o código CRC 2473A547.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
 
Objetivando o aperfeiçoamento da instrução, faço

encaminhar os autos eletrônicos à Secretaria de Administração para
satisfazer a condição referida no Item 7 do Parecer nº 1499/2021
(0989681), haja vista a recomendação exarada pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral.

 
Após, volve-se o presente procedimento para tramitação

superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/12/2021, às 13:23, 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
0992626 e o código CRC 2B1AC1C4.

0006075-19.2021.6.02.8000 0992626v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
À COFIN, para consolidar as informações quanto à

compatibilização orçamentária da despesa estimada nestes
autos, em atendimento ao Despacho GDG 0992626.

Destaco que se trata de contratação essencial e que
deverá substituir contrato com prazo de encerramento no dia
15 de janeiro próximo e que as informações a serem
consolidadas devem levar em consideração o Despacho
GSAD 0980867, que se reporta ao Despacho GSAD 0977177.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, 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
0992920 e o código CRC A0ED1B42.

0006075-19.2021.6.02.8000 0992920v1
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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 dezembro de 2021.
À SAD (c/c p AJ-DG e SGO p ciência),
 
Sr. Secretário,
 
1. Considerando o posicionamento desta COFIN no

despacho (0980897), a Seção de Gestão Orçamentária
sinalizou por 02 fontes de recursos (0983880) que poderão
ser preteridas para lastrear a despesa em comento, quais
sejam:

- R$ 84.561,68 de Aquisição de EPI´s -
Orçamento Ordinário (Memória de Cálculo : Valor estimado
R$ 104.287,68 - Valor da POA2022 -Operador de Som - 
19.726,00)

- R$ 31.503,57 de Diárias - Orçamento de
Pleitos;

 
2 Ainda, entendendo que o caso em particular trata

de ampliação de despesa contínua (artigo 16, inciso II da
LRF), é imprescíndível a declaração do Ordenador de Despesa
, com indicação das fontes de recursos que serão preteridas já
que essas fontes lastrearão o presente objeto no exercício que
entrar em vigor e nos 02 subsequentes (Artigo 16, I da LRF).

 
3 Com todas as vênias, entendo que a SEGEC

(0986549) não possui competência para deliberar sobre a
proposta de alteração orçamentária, devendo apenas efetuar
ciência da Decisão emanada do Ordenador de Despesa.

 
4. Portanto, visando o saneamento dos autos, 
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sugiro o encaminhamento ao Ordenador de Despesa para
deliberação da proposta de remanejamento de recursos e da
Declaração nos termos do artigo 16 da LRF.

 
5. Por zelo, após deliberado, encaminhar às

unidades administrativas envolvidas para ciência da redução
dos montantes orçamentários indicados inicialmente na
POA2022.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/12/2021, às 12:37, 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
0993653 e o código CRC 8F99B3E7.
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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 dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral, com a recomendação de que o

itinerário sugerido no Despacho COFIN 0993653 seja
seguido, vez que consentâneo com as balizas do Parecer 1396
(0975033), desta Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/12/2021, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993715 e o código CRC 5EB416FD.
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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 dezembro de 2021.
Ao Senhor Diretor-Geral, nos termos apontados

pela COFIN (doc. 0993653), pedindo vênia para sugerir que,
em conjunto com as declarações indicadas, seja também
autorizada a abertura da fase externa do certame, posto que a
contratação que busca tem caráter essencial e deverá
substituir contrato que se vinda no dia 15 de janeiro próximo.

Nesse sentido, assinalo que consta dos autos
minuta do edital (doc.0987689).

Por fim, retomando o que consta do Despacho
C O F I N 0993653, cabe aqui destacar que, em nenhum
momento, esta Secretaria teve por suficiente o
pronunciamento da SEGEC para entender suprida a questão
orçamentária em debate, tendo, em todas as oportunidades,
dirigido os questionamentos da AJ-DG à Unidade
Orçamentária deste Tribunal, indicando ainda, por força de
suas atribuições, fontes de recursos passíveis de
remanejamento como forma de viabilizar a declaração
orçamentária a cargo do Ordenador de Despesas, conforme
consta de nosso Despacho GSAD 0977177, cujas proposições
são a seguir transcritas:

(...)
Com essas considerações, peço vênia para
sugerir:
a) a remessa do feito à COFIN, para
juntar aos autos os registros das
providências adotadas no cumprimento
do Despacho GSAD 0973372, conforme já
encaminhado pelo Sr. Coordenador
Orçamentário e Financeiro, no Despacho
COFIN 0974784, devendo, assim, a SGO
apresentar o quadro detalhado dos
remanjementos de créditos indicados e
declarar a conformidade orçamentária da
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proposição, nesse cenário, e, dessa
forma, viabilizar a emissão da declaração
de adequação orçamentária por parte do
Sr. ordenador de despesa;
b) a remessa dos autos à ACS, à SJ e à Equipe
constituída pela Portaria nº 88/2019
(doc. 0511213), alterada pela Portaria
131/2021 (doc. 0517899) e pela Portaria
352/2019 (doc. 0593895), para que se
pronunciem pela adequação ou não da
proposição retratada na última versão do
Termo de Referência (doc. 0958747) às
demandas das respectivas unidades; e, por
fim:
c) à SEGEC e à SEIC, para ciência do Parecer
1396 (doc. 0975033), para eventual
pronunciamento. (grifos não constantes do
original).

As alterações noticiadas pela SEGEC, no
Despacho 0986549, mencionado pelo Sr. Coordenador
Orçamentário e Financeiro no item 3 de seu despacho
(doc. 0993653), dizem respeito a ajustes no Termo de
Referência, elaborado por aquela Unidade e submetido à
aprovação desta Secretaria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/12/2021, às 16:22, 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
0993820 e o código CRC 9546F325.

0006075-19.2021.6.02.8000 0993820v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2021.
Em atendimento ao Despacho 0993820, do Sr. Secretário

da Administração, enumero os encaminhamentos a seguir:
a) a remessa do feito à COFIN, para juntar aos autos os

registros das providências adotadas no cumprimento do Despacho
GSAD 0973372, conforme já encaminhado pelo Sr. Coordenador
Orçamentário e Financeiro, no Despacho COFIN 0974784, devendo,
assim, a SGO apresentar o quadro detalhado dos remanjementos de
créditos indicados e declarar a conformidade orçamentária da
proposição, nesse cenário, e, dessa forma, viabilizar a emissão da
declaração de adequação orçamentária por parte do Sr. ordenador de
despesa;

b) a remessa dos autos à ACS, à SJ e à Equipe constituída
pela Portaria nº 88/2019 (doc. 0511213), alterada pela Portaria
131/2021 (doc. 0517899) e pela Portaria 352/2019 (doc. 0593895),
para que se pronunciem pela adequação ou não da proposição
retratada na última versão do Termo de Referência (doc. 0958747) às
demandas das respectivas unidades; e, por fim:

c) à SEGEC e à SEIC, para ciência do Parecer 1396
(doc. 0975033), para eventual pronunciamento.

Por fim, enfatizo que tais providências devem ser
adotadas com a urgência que o caso requer.  

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/12/2021, às 09:10, 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
0993960 e o código CRC 7341D963.
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Despacho GDG 0993960         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 287



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL
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Maceió, 23 de dezembro de 2021.
À GDG,
 
Restrito ao conteúdo técnico entendo adequada a

proposição tratada no Termo de Referência (doc 0958747),
carecendo, entretanto, da ratificação por parte da área
demandante quanto ao atendimento de suas necessidades.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,
Membro da Comissão, em 23/12/2021, às 10:13, 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
0994051 e o código CRC CED26FC8.

0006075-19.2021.6.02.8000 0994051v1

Despacho SEGI 0994051         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 288



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

DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2021.
Ao GDG, 
 
Restringindo-me à ciência do Parecer 1396

(0975033), haja vista não ter capacidade técnica/competência
para pronunciamento no âmbito orçamentário, devolvo os
autos para sua evolução.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 23/12/2021, às 10:59, 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
0994089 e o código CRC DD02A64E.

0006075-19.2021.6.02.8000 0994089v1
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Maceió, 23 de dezembro de 2021.
À SGO,
Sr. Chefe,
Diante do despacho GDG (0993960), encaminho os

autos eletrônicos para as providências do item "a" daquele
despacho , nos seguintes termos:

a) Declarar a conformidade dos recursos
orçamentários da contratação com os remanejamento
indicados no item "1" do Despacho  COFIN (0993653);

b) Elaborar novas planilhas (Ordinária e de Pleitos)
com os remanejamentos acima para homologação pela
Presidência deste Órgão;

c) Encaminhamento às unidades administrativas
que receberam redução das verbas orçamentárias para ciência
do novo montante alocado;

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/12/2021, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994095 e o código CRC 3E6DB6DD.
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DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2021.
Com supedâneo no Despacho GDG (0993960), encaminho

os autos para o devido pronuciamento da Servidora Bianca Renata de
Almeida Gomes de Mello, com a urgência que o caso requer.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Analista Judiciário, em 23/12/2021, às 10:49, 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
0994104 e o código CRC 34DF1381.
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DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2021.
À SAD,
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao determinado no Despacho GDG

- 0993960, informamos que, após consulta ao mercado, esta
Seção já se pronunciou acerca do Parecer nº 1396 / 2021 -
TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0975033), por meio do Despacho
SEIC - 0978359, com posterior manifestação do Senhor
Assessor Jurídico da Diretoria-Geral (Despacho AJ-DG -
 0980140).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/12/2021, às 11:11, 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
0994129 e o código CRC 00557DE3.
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Maceió, 23 de dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço-lhe vênia para sugerir que os presentes autos

sejam submetidos à Presidência para autorizar a abertura do
certame, nos termos da minuta (doc. 0987689), já analisada
pelo Sr. Assessor Jurídico (doc. 0989681), cuja pendência de
ordem orçamentária foi esclarecida pelo titular da COFIN
(doc. 0993653), também acolhido pelo Sr. Assessor
(doc.0993715).

A presente proposição consta do Despacho
GSAD 0993820, nos seguintes termos:

Ao Senhor Diretor-Geral, nos termos
apontados pela COFIN (doc. 0993653),
pedindo vênia para sugerir que, em conjunto
com as declarações indicadas, seja também
autorizada a abertura da fase externa do
certame, posto que a contratação que busca
tem caráter essencial e deverá substituir
contrato que se vinda no dia 15 de janeiro
próximo.
Nesse sentido, assinalo que consta dos autos
minuta do edital (doc.0987689).

 
A segunda parte do citado Despacho

GSAD 0993820 apenas expressou um esclarecimento quanto
ao enfrentamento das questões orçamentárias suscitadas ao
longo do processo, tendo sido citado e apresentado trecho do
Despacho GSAD 0977177 apenas para contextualizar a
argumentação quanto a um apontamento do Sr. Coordenador
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Orçamentário e Financeiro veiculado no Despacho
COFIN 0993653. O apontamento foi o que segue:

3 Com todas as vênias, entendo que a SEGEC
(0986549) não possui competência para
deliberar sobre a proposta de alteração
orçamentária, devendo apenas efetuar ciência
da Decisão emanada do Ordenador de
Despesa.

 
Nossa resposta (Despacho GSAD 0993820):

Por fim, retomando o que consta do Despacho
COFIN 0993653, cabe aqui destacar que, em
nenhum momento, esta Secretaria teve por
suficiente o pronunciamento da SEGEC para
entender suprida a questão orçamentária em
debate, tendo, em todas as oportunidades,
dirigido os questionamentos da AJ-DG à
Unidade Orçamentária deste Tribunal,
indicando ainda, por força de suas atribuições,
fontes de recursos passíveis de
remanejamento como forma de viabilizar a
declaração orçamentária a cargo do Ordenador
de Despesas, conforme consta de nosso
Despacho GSAD 0977177, cujas proposições
são a seguir transcritas:

(...)
Com essas considerações, peço vênia
para sugerir:
a) a remessa do feito à COFIN,
para juntar aos autos os registros
das providências adotadas no
cumprimento do Despacho
GSAD 0973372, conforme já
encaminhado pelo Sr.
Coordenador Orçamentário e
Financeiro, no Despacho
COFIN 0974784, devendo, assim,
a SGO apresentar o quadro
detalhado dos remanjementos de
créditos indicados e declarar a
conformidade orçamentária da
proposição, nesse cenário, e,
dessa forma, viabilizar a emissão
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da declaração de adequação
orçamentária por parte do Sr.
ordenador de despesa;
b) a remessa dos autos à ACS, à SJ e
à Equipe constituída pela Portaria nº
88/2019 (doc. 0511213), alterada
pela Portaria 131/2021
(doc. 0517899) e pela Portaria
352/2019 (doc. 0593895), para que se
pronunciem pela adequação ou não
da proposição retratada na última
versão do Termo de Referência
(doc. 0958747) às demandas das
respectivas unidades; e, por fim:
c) à SEGEC e à SEIC, para ciência do
Parecer 1396 (doc. 0975033), para
eventual pronunciamento. (grifos não
constantes do original).

As alterações noticiadas pela SEGEC, no
Despacho 0986549, mencionado pelo Sr.
Coordenador Orçamentário e Financeiro no
item 3 de seu despacho (doc. 0993653), dizem
respeito a ajustes no Termo de Referência,
elaborado por aquela Unidade e submetido à
aprovação desta Secretaria.

 
Ou seja, as providências de letras "a", "b" e "c"

foram citadas em reforço à argumentação exposta. As
remessas assinaladas já haviam sido determinadas por essa
Diretoria-Geral no Despacho GDG 0977384, em atenção ao
nosso Despacho GSAD 0977177, portanto, já encaminhadas e
resolvidas.

Nesta fase, a pendência indicada pela AJ-DG, no
Parecer 1499 (doc, 0989681) era a de ordem oçamentária, in
verbis:

7. CONCLUSÃO
Sem embargo, persiste o apontamento outrora
realizado por esta Assessoria Jurídica
no Parecer nº 1396/2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG (0975033), quanto à questão orçamentária,
conforme destacado no item 61 da Lista de
Verificação contida no item anterior.
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Uma vez sanada a pendência suso mencionada,
esta Assessoria Jurídica aprova, em face de
sua regularidade jurídica, a minuta ora
anexada no evento SEI nº 0987689, que trata
do Edital de PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a
contratação de empresa especializada para
prestação, de forma não contínua, de serviços
de operação e monitoramento de sistema de
sonorização e gravação de som e imagem, tudo
de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste
Tribunal, conforme descrito no Edital e seus
respectivos Anexos.
Recomenda-se, também, vez que não houve
atuação da unidade acerca das questões
orçamentárias no processo, o pronunciamento
técnico da Coordenadoria de Orçamento e
Finanças - COFIN, se assim entender-se
conveniente.

 
Ouvida, a COFIN apresentou o Despacho 0993653,

este acolhido, como já mencionado, pelo Sr. Assessor
Jurídico, nos seguintes termos:

À Diretoria-Geral, com a recomendação de que
o itinerário sugerido no Despacho
COFIN 0993653 seja seguido, vez que
consentâneo com as balizas do Parecer 1396
(0975033), desta Assessoria Jurídica.
O itinerário apontado pelo titulaar da COFIN
foi aquele reproduzido no Despacho GSAD
0993820, primeira parte, e consistiu no que
segue:
1. Considerando o posicionamento desta
COFIN no despacho (0980897), a Seção de
Gestão Orçamentária sinalizou por 02 fontes
de recursos (0983880) que poderão ser
preteridas para lastrear a despesa em
comento, quais sejam:
- R$ 84.561,68 de Aquisição de EPI´s -
Orçamento Ordinário (Memória de Cálculo :
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Valor estimado R$ 104.287,68 - Valor da
POA2022 -Operador de Som -  19.726,00)
- R$ 31.503,57 de Diárias - Orçamento de
Pleitos;
2 Ainda, entendendo que o caso em particular
trata de ampliação de despesa contínua (artigo
16, inciso II da LRF), é imprescíndível a
declaração do Ordenador de Despesa , com
indicação das fontes de recursos que serão
preteridas já que essas fontes lastrearão o
presente objeto no exercício que entrar em
vigor e nos 02 subsequentes (Artigo 16, I da
LRF).
3 Com todas as vênias, entendo que a SEGEC
(0986549) não possui competência para
deliberar sobre a proposta de alteração
orçamentária, devendo apenas efetuar ciência
da Decisão emanada do Ordenador de
Despesa.
4. Portanto, visando o saneamento dos autos, 
sugiro o encaminhamento ao Ordenador de
Despesa para deliberação da proposta de
remanejamento de recursos e da Declaração
nos termos do artigo 16 da LRF.
5. Por zelo, após deliberado, encaminhar às
unidades administrativas envolvidas para
ciência da redução dos montantes
orçamentários indicados inicialmente na
POA2022.

 
As providências seriam, salvo melhor juízo, a

evolução do feito à Presidência para aprovar os
remanejamentos orçamentários indicados, declarar a
adequação orçamentária da despesa, em atenção ao disposto
na LRF, como medidas prévias à autorização da abertura do
certame.

A ressalva desta Secretaria quanto ao mencionado
Despacho COFIN limitou-se ao que apontado no item 3, pois,
como destacado, a intervenção da SEGEC dizia respeito a
ajustes no termo de referência, acolhendo proposições de
outras unidades.
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Com essas considerações, devolvo os autos à
deliberação dessa Diretoria-Geral.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/12/2021, 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
0994296 e o código CRC 35AE104C.

0006075-19.2021.6.02.8000 0994296v1
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INFORMAÇÃO Nº 6587 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

Senhora Secretária, 
 
Em atenção aos Despachos GSJ (0994104) e GDG

(0993960), venho através deste informar que as observações
ínsitas no ID 0979047, foram prontamente atendidas, com a
consequente alteração do Termo de Referência ora em debate.

 
Pari passu, o Servidor Moacir de Barros Pedrosa Júnior,

membro da Equipe constituída pela Portaria nº 88/2019
(doc. 0511213), alterada pela Portaria 131/2021 (doc. 0517899) e
pela Portaria 352/2019 (doc. 0593895), no Despacho SEGI
(0994051), manifestou-se positivamente pela adequação da demanda
tratada no citado Termo de Referência ID 0958747, no que tange ao
seu conteúdo técnico.

 
Em consonância com as explicações supra, entendo pela

conformidade do retromencionado documento com a demada
atualmente requestada. 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Analista Judiciário, em 24/12/2021, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994426 e o código CRC A4CC7D94.

0006075-19.2021.6.02.8000 0994426v6
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Maceió, 24 de dezembro de 2021.
Senhor Diretor,
 
Atendido o contido no Despacho GDG (0993960),

devolvo os presentes autos, com a urgência que o caso
requer, para as providências necessárias. 

Nada mais restando a acrescer, firmo-me
respeitosamente.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Analista Judiciário, em 24/12/2021, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994486 e o código CRC 0DBCFD96.

0006075-19.2021.6.02.8000 0994486v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 24 de dezembro de 2021.
 
 
Senhor Presidente, 
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos e especialmente os pronunciamentos exarados
pela Coordenadoria Orçamentária e Financeira (0993653) e
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº
1499/2021 (0989681), aprovando a Minuta de Edital (0987689),
submeto o feito à superior consideração de Vossa Excelência, com
vistas a sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a contratação de empresa
especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de
operação e monitoramento de sistema de sonorização e gravação de
som e imagem, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal, conforme descrito no
Edital e seus respectivos Anexos.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/12/2021, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994502 e o código CRC C6D944A7.

0006075-19.2021.6.02.8000 0994502v1

Conclusão GDG 0994502         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 301



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Serviço de Som
ASSUNTO : Abertura da Fase Externa

 

Decisão nº 3124 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0994567 trazendo conclusão
dos atos preliminares essenciais à deflagração do procedimento
licitatório pretendido nestes autos e especialmente os
pronunciamentos exarados pela Coordenadoria Orçamentária e
Financeira (0993653) e pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
no Parecer AJ-DG nº 1499/2021 (0989681), aprovando a Minuta de
Edital (0987689).

RATIFICO e AUTORIZO abertura da fase externa do
presente certame, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação, de forma não
contínua, de serviços de operação e monitoramento de sistema de
sonorização e gravação de som e imagem, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal, conforme descrito no Edital e seus respectivos Anexos.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
24/12/2021, às 14:27, 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
0994567 e o código CRC FC5835C4.

0006075-19.2021.6.02.8000 0994567v4
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Maceió, 26 de dezembro de 2021.
Ao Gabinete da Presidência, peço vênia para

sugerir, na forma consiganada na instrução destes autos,
conforme assinalado no Despacho 0993653, Parecer 1499, da
AJ-DG (doc. 0989681), Despacho AJ-DG 0993715 e Despacho
GSAD 0994296, que à Decisão 3124 (doc. 0994567) seja
incorporada à deliberação superior da Presidência ratificando
o remanejamento orçamentário proposto indicado no
Despacho COFIN 0993653, e na sequência declarar a
adequação orçamentária da depesa, nos termos indicados pelo
Sr. Coordenador Orçamentário e Financeiro, no citado
Despacho COFIN 0993653, itens 2 e 3.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/12/2021, às 15:41, 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
0994603 e o código CRC 3CAA2D13.

0006075-19.2021.6.02.8000 0994603v1
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PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : Autorização. Remanejamento de recursos e declaração de adequação orçamentária e financeira da despesa. Ratifica
autorização de abertura de fase externa.

 

Decisão nº 3126 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Diante do Despacho do Sr. Secretário de Administração e
com aprovação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, nos moldes
dos Pareceres (0975033, 0989681) e Despacho AJ-DG (0993715),
ratifico e autorizo o remanejamento de recursos e declaro que a
despesa em tela tem adequação orçamentária e financeira, nos
termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo
com o Despacho COFIN (0993653).

Por fim, ratifico a Decisão 3124 (0994567) e
autorizo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº
10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições insertas
na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações e e art. 19 da Lei
nº 14.133/2021, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a contratação de
empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de
serviços de operação e monitoramento de sistema de sonorização e
gravação de som e imagem, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal, conforme descrito no Edital (0987689).

À Secretaria de Administração para as providências de
sua alçada.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/12/2021, às 09:23, 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
0994668 e o código CRC 2EC84B5F.

0006075-19.2021.6.02.8000 0994668v5

Decisão 3126 (0994668)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 304



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

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2021.
À SLC, para publicar o aviso do certame para a

primeira data possível no mês de janeiro próximo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/12/2021, às 16:36, 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
0995596 e o código CRC 1A007165.

0006075-19.2021.6.02.8000 0995596v1

Despacho GSAD 0995596         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 305



                                    
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 

 
PROCESSO Nº 0006075-19.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
(LOTE ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 13 de janeiro de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 

Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação, de forma não contínua, de serviços de   operação e monitoramento de sistema de 
sonorização e gravação de som e imagem, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis  Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, 
de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por 
meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de 
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e 
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de 
Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e 
especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. 
 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste pregão, os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF,
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o 
certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e 

celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições 
deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação 

legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de 

credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário 

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

terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 

cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente 

às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de 

acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 

de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 

3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

b) que está ciente e concorda com as 
condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação 

definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as 

exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em 
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trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 

menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma 

independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de 

setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, 

empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3– DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4. – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
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etapa de envio dessa documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5. – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item que compõe o lote 
ofertado, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as 

informações similares à especificação constante no Anexo I; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de sua apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 

licitações públicas. 
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5.6.1. O descumprimento das regras 

supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para 

a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos 

do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta 
que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre 

fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não 

impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 

de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que 

compõe o lote ofertado, ou seja, para sessão plenária anual  (Item 1), 

considerando o quantitativo de 96 sessões, e para sessão plenária 

adicional estimada para ano eleitoral (Item 2), considerando o 

quantitativo de 29 sessões, sendo que o sistema efetuará automaticamente 

o somatório para efeito de escalonamento.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 
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6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 

final e fechado. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas 

condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na 

ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado 

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado 

classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da 

etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 

de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

6.13.1. Em caso de falha no sistema, os lances 

em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo 

pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia; 

 
6.13.2. Na hipótese do subitem anterior, 

a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
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vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.21.1. no pais; 

6.21.2. por 
empresas brasileiras; 

6.21.3. por empresas 

que invistam em pesquisa e no desenvolvimento detecnologia no País; 

6.21.4. por empresas 

que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.23.1. A negociação será realizada 

por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao 

licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

7.3.1.     Os preços máximos fixados para os serviços ora licitados são os que constam 
da tabela abaixo, e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

Lote 
Único 

Itens Descrição dos itens 
Valor unitário 

estimado 

Quant. total de 
horas estimadas 

(durante o prazo  de 
vigência de 12 

meses) 

Preço máximo 

(Valor total) 

 
 

1 

1 Sessão Plenária anual R$ 1.086,33 96    R$ 104.287,68 

2 
Sessão Plenária adicional 

estimada para  ano 
eleitoral 

R$ 1.086,33 29 R$ 31.503,57 

 
7.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada 
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 

 
7.3.2.     Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 

a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado 

pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes 

de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de 

solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
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de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número 
da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha 
para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 6.24. 

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8 – DA  HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do 

Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 

no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio 

dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para 
manifestação previamente à sua desclassificação. 
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8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação 

prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do 

sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as 

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da 

abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação 

da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima 

implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar 

a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá- los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

 
8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital. 
 
 
8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
 
8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

 
 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante 

matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e 

ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 
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8.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
 

8.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no 
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor 

individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no 

caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato 

constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País: decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente para desempenho de suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima 

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 
 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda 

Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS); 
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata 
ou concorre; 

f) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

8.10.2.1. O licitante que se 

enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor 

classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade 

fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista 

alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, 

§1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3. O licitante enquadrado 

como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 
 

8.10.2.4. A existência de restrição 

relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 
 

8.10.2.5. A declaração do vencedor 

acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 
 

8.10.2.6. Uma vez constatada a 

existência de alguma restrição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
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convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e 

trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

8.10.2.8. Havendo necessidade de 

analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante 

que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante 

provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 

cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu 

às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena 

de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a 

comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

 
 

8.10.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.10.3.1. Certidão negativa de 

falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para 

abertura da licitação. 

8.10.3.1.1. A
 documentação deverá: 

8.1.1.1.1.1. E
estar em nome da licitante; 

8.1.1.1.1.2. E

estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão 

expedidor competente. Nos casos omissos, o pregoeiro 

considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) 

dias, contados da data de expedição do respectivo 
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documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de 

Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com 

prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo 

com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007; 

8.1.1.1.1.3. R

referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal 

dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de 

Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como 

a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais. 

8.10.3.2. Declaração, em papel 
timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que não 
emprega nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
juízes vinculados a este Tribunal Regional Eleitoral, na forma do art. 3º 
da Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela Resolução nº 09, de 
06 de dezembro de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas 
do Conselho Nacional de Justiça. 

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário (por sessão) e total de cada item que compõe o 
lote ofertado. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços 

unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência 
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entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10  - DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no 

mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante 

quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente 

terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que 

leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou 

em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 
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os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço 

melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o 

contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema 

eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile 

dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do 

licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 
24.10 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 
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13.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

14 – DO REAJUSTE 

14.1. O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 

 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de execução 
em conformidade com este edital. 

 
15.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 

adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 

15.2. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 

 
15.3. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no 

item 15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o 
adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o 
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à 
Administração por perdas e danos. 

 
15.4. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação. 
 

15.5. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e 
retirar a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, 
no ato da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

 
15.6. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 

fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 

 
15.7. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 

deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 

15. – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
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15.8. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e 

atestada por servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da 
ACS, no caso das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos 
serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

15.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 
SEGEC deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 

16. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 

15.10. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o 
direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do 

objeto; V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do 

contrato; VII - fraudar a execução 

do contrato; VIII - comportar-se 

de modo inidôneo; IX - declarar 

informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 
 

15.11. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará 
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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. 

 
15.12. As sanções de advertência, bem como de impedimento para 

licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as 
dos pagamentos a serem efetuados. 

 
15.13. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as 
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seguintes sanções: 
 

a) Advertência, em virtude do 
descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

b.1) Multa de mora de 
1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do 
contrato; 

 
b.2) Multa de 25% 
(vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de 
participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
 

d) Declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei Nacional n° 8.666/93;. 

 

17.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

 
15.14. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 

analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato 
ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo 
administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 
15.15. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 

força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 
contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
15.16. As sanções previstas nos subitens “c” e “d” poderão ser impostas 

cumulativamente com as demais. 
 

15.17. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 
da Lei 8.666/93. 

 
15.18. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de 

penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado 
automaticamente da nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas 
de outros contratos celebrados com TRE/AL. 
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15.19. Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada GRU, e, 
caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em 
Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção 
monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura 
venha a substituí-lo. 
 

15.19.1. 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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
15.20. 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 reais e comprovados. 

 
15.21. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 

estipulados, 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. 

 

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

17.13.1  O período de atraso será contado em dias 
corridos. 

 
15.23. 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 nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
15.24. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 

sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão 
publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
16. - DO PAGAMENTO 

 
16.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 

crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota 
fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

 

16.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

16.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

16.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução 
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Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que 
sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

 
16.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

 
16.7.        Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 

16.8. 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

17.6.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
17.7. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 

 
18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
18.6. Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos 

serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as 
ocorrências, comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de 
falhas ou defeitos observados; 

18.7. Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 

18.8. Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que 
possa desempenhar normalmente os serviços; 

18.9. Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o 
objeto deste Termo de Referência; 

18.10.       Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 
 

19. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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19.6. Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos no 

Termo de Referência; 

19.7. Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter 
acesso, e que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou 
qualquer outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de 
descumprimento do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as 
ações cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

19.8. Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com 
a qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

19.9. Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

19.10. Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos 
seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

19.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, 
tributárias, administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como 
providências e obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, 
em virtude da execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que 
ocorridos em dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade; 

19.12. Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 
8.666/1993; 

19.13. Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

19.14. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a 
terceiros, seus empregados ou prepostos; 

19.15. Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de 
serem entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou 
incorreções; 

19.16. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

19.17. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os 
equipamentos de apropriados durante a execução dos serviços; 

19.18. Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades 
ou transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados 
ou aos equipamentos; 

19.19. Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, 
empregando somente materiais de qualidade; 

19.20. Montar os equipamentos para realização dos serviços com 
antecedência mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante 
liberação do local pelo contratante; 

19.21. Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com 
autorização expressa do TRE/AL. 

 
22. DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
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22.1  Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para 
entrega semanalmente à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, com o conteúdo na 
íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de 
encerramento; 
 
22.2  Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, 
mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no 
Plenário; 
 
22.3  Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de 
verificação da conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e 
de acordo com este Termo de Referência; 
 
22.4  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser 
corrigidos/refeitos imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de 
penalidades; 
 
22.5  O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
22.6  Os serviços objeto deste Edital serão regular e normalmente executados no 
Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da 
OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090), podendo, 
excepcionalmente, ser realizados em local diverso, a critério da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
23. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
23.1.  A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de 
mão de obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando 
for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e 
qualidade do equipamento; 

23.2.  Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de 
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO 
nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética 
e eficiência energética equivalente; 

23.3.  Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação 
final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da 
Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como: 

23.3.1.  Lançamento a céu aberto, tanto em 
áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado; 

23.3.2.   Queima a céu aberto ou 
incineração em instalações e equipamentos não licenciados; 

23.3.3.   Lançamento em corpos d’água, 
praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades 
subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de 
eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à 
inundação”. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.A homologação 

do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.4.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.5.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.6.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.7.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.8.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

24.9.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se- á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 

 
24.10.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
24.11.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
24.12.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre- al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
24.13.  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

 

24.14.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
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licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 
                                               Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                    Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 

        TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I – OBJETO 

  

Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de 
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para 
as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada. 

  

II – JUSTIFICATIVA 

  

A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que abrangem as necessidades 
públicas permanentes, sendo, portanto, imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias desta Corte Eleitoral, 
conforme previsto no art. 13, VII, da Portaria nº 723/06, garantindo-se as condições para a 
realização das atividades administrativas institucionais internas. 

Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as sessões plenárias pela Web, em 
tempo real e continuar sua veiculação através do Portal do TRE/AL. 

Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não possui nem prevê ter em 
sua estrutura funcional ferramentas e profissionais específicos para suprir e/ou atender às 
necessidades especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de conteúdos e 
eventos. 

  

III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

  

 Em anos eleitorais, tomar-se-á como base uma estimativa de demanda aumentada em 29 
sessões, perfazendo um total estimável de 125 sessões. 

 DESCRIÇÃO DOS ITENS 
QUANTIDADE 

ESTIMADA TOTAL 
VALOR UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO NÃO ELEITORAL 96 R$ R$ 

SESSÕES ADICIONAIS ESTIMADAS PARA ANO 
ELEITORAL 

29 R$  R$ 

 
 
IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS  

 
IV.1 - O sistema de sonorização e gravação de áudio, pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, no qual serão executados os serviços objeto deste Termo de Referência, é composto 
por: 
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a) 01 Mesa de som 8 de canais; 
b) 01 Mesa de som de 24 canais; 
c) 02 equalizadores de 2 canais, 
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão; 
e) 02 receptores PGX4; 
f) 06 Caixas de som; 
g) 14 microfones de mesa (dinâmico); 
h) dentre outros. 

  

IV.2 - Os serviços a serem prestados são: 

  

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em vídeo e a transmissão via YOUTUBE das sessões 
do Pleno desta Corte; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de uso; 

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação das 
sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança das pessoas; 

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos; 

  

V - TRANSMISSÃO POR PLATAFORMA  DE VÍDEOS YOUTUBE 

  

A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem das sessões e sua 
transmissão via Youtube, deverá utilizar um sistema próprio de videotransmissão via internet, 
utilizando no mínimo: 

  

V.1 - PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA:  

  

a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em FULL HD, ou com qualidade 
superior; no mínimo 01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias 
, 01 jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de gravação e baterias; 

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com caracterização de 
vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com nomes 
dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega, após 
a conclusão destes, à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, bem assim à Seção de 
Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na íntegra, caracterizado por 
vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento. Cada bloco deverá 
ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo no formato NTSC/widescreen 
720x480 SD. 

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em 
pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão plenária. 
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e) A contratada deverá disponibilizar auxiliar de operação de multimídia para o acompanhamento 
das sessões plenárias. 

  

V.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 

  

a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas do dia marcado 
para a realização das sessões Plenárias, conforme calendário de sessões disponível no site deste 
Regional, e/ou após a solicitação do TRE/AL para revisão, testes e ajustes no sistema de 
sonorização Plenário ou outros espaços, a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

b) Os equipamentos que compõem o sistema de sonorização deste Tribunal a serem utilizados 
são de responsabilidade do TRE/AL, bem como sua manutenção. 

c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento, equipamentos utilizados, 
ajustes necessários, solicitação de manutenção corretiva ou preventiva bem como ocorrências da 
operação do sistema. 

d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau uso dos mesmos, o 
fornecedor será responsável pela manutenção. 

  

VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

  

A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a segurança e 
a fidedignidade de serviços prestados, envolvendo a captura, edição, armazenamento, 
transmissão, gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais. 

  

VII – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

  

a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega, após 
a conclusão destes, à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, bem assim à Seção de 
Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo na íntegra, caracterizado por 
vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento; 

b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-de-obra e 
periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário; 

c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de verificação da 
conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e de acordo com este 
Termo de Referência; 

d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos 
imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 

e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 

f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e normalmente executados no 
Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na 
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090), podendo, 
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excepcionalmente, serem realizados em local diverso, a critério da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

  

VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se refiram à 
Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, 
não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de informações, a 
Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas 
penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a qualificação adequada 
para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados nas 
dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus empregados em 
serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas e civis, 
previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações em caso de acidente de 
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em conexão 
com ele, ainda que ocorridos em dependências da contratante, isentando a contratante de 
qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas, 
conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues para veiculação 
ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de apropriados durante 
a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou transtornos que possam 
causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, incluindo 
as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima de 01 (uma) 
hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo contratante; 

p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio, vinhetas, entre outros relativos 
ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer 
oportunidades que julgar pertinentes; 

q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 
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IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, 
devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à contratada e, 
quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos 
serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 
normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de 
Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 

  

X - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de obra local e 
aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no 
segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualidade do equipamento; 

b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de informática e/ou automação 
que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam 
comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética equivalente; 

c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e 
baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 
401, de 04/11/2008, tais como: 

c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;  

c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados; 

c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou 
cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de 
eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.” 

  

XI – DO PAGAMENTO 

  

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 
10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo 
Fiscal/Gestor do Contrato; 

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 
aplicadas; 

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove 
tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da 
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Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

  

XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

  

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Receita Federal; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, 
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de 
Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho. 

  

XIII – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

  

a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para abertura da licitação.  

a1) documentação deverá: 

a1.1) Estar em nome da licitante; 

a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos 
omissos, o pregoeiro considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de Débitos 
atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e 
oitenta) dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007; 

a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido para a 
Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais. 

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que não 
emprega nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, 
de membros ou juízes vinculados a este Tribunal Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da 
Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, 
e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 

  

XIV – DO REAJUSTE 

  

O reajuste do valor mensal do contrato 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. 
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XV – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

  

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores lotados na 
SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das transmissões via plataforma 
YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC  deverão ser solicitadas 
ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a 
adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

XVI – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

  

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 
com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. A renovação do termo contratual respectivo 
deverá ser sempre precedida de pesquisa para verificar se as condições oferecidas pelo licitante 
contratado continuam vantajosas para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

  

XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

  

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 
aplicar outras mais severas; 

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso, 
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do 
cumprimento das obrigações contratuais; 

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais; 

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, 
se houver, ou cobradas judicialmente. 

  

XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
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a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como transporte, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto 
da licitação; 

d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias; 

e) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
Contrato. 

   

Maceió, 10 de dezembro de 2021. 

  

 

                                      TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS 

              Técnico Judiciário 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereç
o 

 

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

      Contrato nº xx/2021 

                            Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA XXXXX 

 
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 nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na Lei 
n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 
Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 

10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do 
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de 
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as 
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a 
demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como 
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico nº XX/2021). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
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O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX) 

considerando o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses de vigência 
contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/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 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  

 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso 
das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 
intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO  
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As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674,Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos 
neste Termo de Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e 
que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer 
outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento 
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, 
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a 
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e 
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da 
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em 
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 
8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos 
serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a 
terceiros, seus empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem 
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou 
incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou 
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
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equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 
dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando 
somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local 
pelo contratante; 

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 
observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 
O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 

contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos 
até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União. 
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 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
nocontrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o 
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

 
 

III            - apresentar documentação falsa; 
 

IV         - causar o atraso na execução do objeto;  

 
V - não mantiver a proposta; 

VI             - falhar na execução do contrato; 

VII            - fraudar a execução do contrato; 

VIII          - comportar-se de modo inidôneo; 
 

IX           - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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 SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL 
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as 
seguintes sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do 

descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado 

Edital do PE nº 02/2022 (0996599)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 344



 

sobre o valor atualizado do contrato; 
 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral 
do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total 
ou parcial das obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de 
participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido 
e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo 
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos 
a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da 
Lei 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de 
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da 
nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos 
celebrados com TRE/AL. 

 
PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
PARÁGRAFO DEZ - 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 da 
Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados. 
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PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, totalou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração. 

 

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no DiárioOficial da União. 

 

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE  

 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição 

o que vier a ser determinadopela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES  

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, noscasos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA  

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 

estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000.
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 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO  

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da 

União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO  

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir: 

 
 
 
 

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 

 

Pela Empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 54 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

 

PROCESSO Nº 0006075-19.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO)

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 13 de janeiro de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação, de forma não
contínua, de serviços de   operação e monitoramento de sistema de
sonorização e gravação de som e imagem, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis  Complementares
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o
SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas
no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1. DO OBJETO E DA VIGÊNCIA
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1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada
para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno
desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a
demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

 

1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o
limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96.

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO

 

2. Poderão participar deste pregão, os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF,

 

 

habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.

1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).
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2. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

a. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;

b. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
c. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h. que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

3– DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

3. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

3.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
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4. – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

 

4. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.

4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexão.

4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

4. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

5. – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a. Valor total de cada item que compõe o lote ofertado, considerando o quantitativo
total estimado;

b. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
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5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de
Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES.

 

6. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que

somente estas participarão da fase de lances.
6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o

Pregoeiro e os licitantes.
6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que
compõe o lote ofertado, ou seja, para sessão plenária anual (Item
1), considerando o quantitativo de 96 sessões, e para sessão
plenária adicional estimada para ano eleitoral (Item 2),
considerando o quantitativo de 29 sessões, sendo que o sistema
efetuará automaticamente o somatório para efeito de
escalonamento.

6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
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respectivos lances.
6. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará
os lances segundo a ordem crescente de valores.

1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a
ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

6. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

6. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

6. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
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será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1. no pais;
2. por empresas brasileiras;
3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento detecnologia

no País;
4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

6. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

6. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

6. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

7. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019.

7. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

7. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

1.     Os preços máximos fixados para os serviços ora licitados são os que
constam da tabela abaixo, e, de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

Lote
Único Itens Descrição dos itens Valor unitário

estimado

Quant. total de
horas estimadas
(durante o prazo 
de vigência de 12

Preço
máximo

(Valor total)
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meses) (Valor total)

 

 

1

1 Sessão Plenária
anual R$ 1.086,33 96    R$

104.287,68

2
Sessão Plenária
adicional estimada
para  ano eleitoral

R$ 1.086,33 29 R$ 31.503,57

 

7.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada item
que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado.

 

1.     Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

2.  

 

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
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7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

7. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 6.24.

7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

 

8. – DA  HABILITAÇÃO.

 

8. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
8. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

8. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

8. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
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8. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.

1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior
à data prevista para recebimento das propostas;

2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o
licitante será convocado a encaminhá- los, em formato digital, via sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

 

8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

 

8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

 

8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

 

1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

 

8. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
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deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

 

 

1. Habilitação jurídica:

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;

d. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agência;

e. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

g. autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de suas
atividades.

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

 

 

1. Regularidade fiscal e trabalhista:

a. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
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relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

f) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista
alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do
Decreto nº 8.538, de 2015.

3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

 

1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

 

 

1. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração
do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.

2. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

3. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
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Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

5. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

6. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

 

 

1. Qualificação Econômico-Financeira:
1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida

pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data
prevista para abertura da licitação.

1. A documentação deverá:
1. Eestar em nome da licitante;
2. Eestar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor

competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como
prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de
expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão
Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com prazo de validade
de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto
nº 6.106/2007;

3. Rreferir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal
dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de Débitos
atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.

2. Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal da
empresa, de que não emprega nem empregará cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados a este Tribunal Regional Eleitoral, na forma do
art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela Resolução nº 09,
de 06 de dezembro de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas
do Conselho Nacional de Justiça.

8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

 

9. - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
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9. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou
seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado;
d. conter o preço unitário (por sessão) e total de cada item que compõe o lote

ofertado.
9. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da
Lei nº 8.666/93).

1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.

9. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

10.  - DOS RECURSOS.

 

10. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.

10. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
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3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

 

11. - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

11. A sessão pública poderá ser reaberta:

a. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
11. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para

acompanhar a sessão reaberta.
1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,

ou, ainda, fac- símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.

 

12. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

12. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

12. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

 

13. - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
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13. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

13. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 24.10 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

13. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

13. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

13. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.

13. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

13. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

13. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

14. – DO REAJUSTE
14. O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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.

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.

14. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

 

15. – DA CONTRATAÇÃO

 

15. . As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de
execução em conformidade com este edital.

 

15. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato.

 

15. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da
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empresa vencedora do certame.

 

15. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 15.2,
implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total
da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e
danos.

 

15. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação.

 

15. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de
Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.

 

15. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado
do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual período.

 

15. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

 

15. – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

 

15. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores
lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das
transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por
intermédio da SEGEC.

15. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

16. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

 

15. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
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no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

I. – não assinar o contrato;

 

II. - não entregar a documentação exigida no edital;
III.  

IV - causar o atraso na execução do objeto; V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato; VII - fraudar a execução do contrato; VIII -
comportar-se de modo inidôneo; IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

 

15. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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.

 

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

 

15. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes
sanções:

 

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

 

b. Multa:
1. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por

cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto
ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
contrato;
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1. Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;

 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

 

 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87,
inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;.

 

17.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;

 

15. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo
gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s)
eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo
processo administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

 

15. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas.

 

15. As sanções previstas nos subitens “c” e “d” poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

15. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 8.666/93.

 

15. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da
multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com
TRE/AL.
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15. Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada
GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.
°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do
Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-lo.

 

1. 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 da Justiça
Eleitoral de Alagoas.

 

15. 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 reais e comprovados.

 

15. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 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.

 

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

1.                                     O período de atraso será contado em dias corridos.

 

15. 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 nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

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

 

16. - DO PAGAMENTO

 

16. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta-
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corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato;

 

16.2.     Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

16.3        Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

16.4.       O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

16.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a
cláusula acima.

 

16. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

 

16.        Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

16. 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

 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

17.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2021, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n°
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

17. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

18. Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências,
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou
defeitos observados;

18. Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na
execução dos serviços;

18. Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços;

18. Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste
Termo de Referência;

18.       Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

 

 

19. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

19. Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos no Termo de
Referência;

19. Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se
refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra
que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis,
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;

19. Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a qualificação
adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada;

19. Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados nas
dependências do contratante;

19. Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à
disciplina ou ao interesse;
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19. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias,
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude
da execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos
em dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer
responsabilidade;

19. Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;

19. Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
19. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e

prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus
empregados ou prepostos;

19. Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues
para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções;

19. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

19. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de
apropriados durante a execução dos serviços;

19. Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou transtornos
que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos
equipamentos;

19. Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos
serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando
somente materiais de qualidade;

19. Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima
de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo
contratante;

19. Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização
expressa do TRE/AL.

 

22. DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE
RECEBIMENTO

 

22.1       Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais
para entrega semanalmente à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, com o
conteúdo na íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da
semana, vinheta de encerramento;

 

22.2        Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura
técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno
funcionamento no Plenário;

 

22.3        Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de
verificação da conformidade com especificações constantes da proposta da
CONTRATADA e de acordo com este Termo de Referência;
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22.4        Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser
corrigidos/refeitos imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação
de penalidades;

 

22.5        O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

 

22.6        Os serviços objeto deste Edital serão regular e normalmente executados no
Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da
OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090),
podendo, excepcionalmente, ser realizados em local diverso, a critério da Presidência
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

23. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23.                     A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a
contratação de mão de obra local e aquisição de equipamentos de empresas
locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no segundo caso, a influência
direta entre qualidade do serviço e qualidade do equipamento;

23.2.                     Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata a Portaria
INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada segurança, compatibilidade
eletromagnética e eficiência energética equivalente;

23.                     Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação
final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo
22 da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:

23.3.1.                                                             Lançamento a céu aberto, tanto em
áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;

1.                                                                Queima a céu aberto ou incineração em
instalações e equipamentos não licenciados;

23.3.3.                                                                Lançamento em corpos d’água,
praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades
subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade
ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação”.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

24.1.             Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

Edital 54 (0996618)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 371



24.             Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.             No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

24.             As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e
a segurança da contratação.
24.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e

apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.

24.             O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.             Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

24.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

24.                     Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se- á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente no TRE/AL.

 

24.                  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

24.11.                   Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

24.12.                  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção
de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.10, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre- al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
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24.13.                  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta de Contrato.

 

24.                    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

 

 

                                        Andréa de Albuquerque César
                                    Chefe da Seção de Licitações e Contratos

                                     em substituição
Em 31 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/12/2021, às 10:38, 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
0996618 e o código CRC 655E0AC8.

0006075-19.2021.6.02.8000 0996618v3
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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 05302021123100187
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006075-19.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões
do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda,
nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados:
2. Edital: 31/12/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00002-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 31/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 13/01/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

(SIASGnet - 30/12/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 26/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 26/2021 (PAD nº 7960/2021), que tem por objeto o registro
de preços para eventual aquisição de material permanente - condicionador de ar tipo split
e janela - ADJUDICADO em favor da empresa L S SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA. EPP, CNPJ n. 10.793.812/0001-95, para os itens 2, 3, 4 e 6. Na oportunidade, declara
fracassada a licitação em relação aos itens 1, 5 e 7. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/12/2021,
pelo Des. WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus-AM, 30 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 6533/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 22/2021. Objeto: A
implantação de usina minigeradora de 340 kWp, no mínimo, nas coberturas do
estacionamento privativo do TRE-AM, em estrutura tipo "CARPORT SOLAR", a fim de
garantir a sua plena operação através de execução de todos os projetos executivos e
complementares, bem como os serviços de manutenção assistida, corretiva e preventiva.
Fornecimento de todos os bens materiais e documentação. CONTRATANTE: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: ANDRÉ LIMA DE SOUZA EIRELI
(TOTALTEC ENGENHARIA). CNPJ: 10.720.502.0001-40. Modalidade de Licitação: Pregão n.
20/2021. Fundamentação Legal: com disposto na Lei n. 10.520, de 17/07/2002, e
alterações posteriores, e na Lei n. 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: 02.122.0033.20GP.00013 (Julgamentos de Causas e Administração do
Programa). Prazo de Vigência: 16 (dezesseis) meses, a contar da data de publicação de seu
extrato no Diário Oficial da União. Do Valor: valor total de R$ 1.681.500,00 (um milhão,
seiscentos e oitenta e um mil e quinhentos reais). Data da Assinatura: 24/12/2021.
Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor.
ANDRÉ LIMA DE SOUZA EIRELI, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 59/2017 TRE-AM. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 02/2017,
de prestação de serviços de telefonia fixa comutada - STFC, modalidade local, nas zonas
eleitorais do interior. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADO (A): TELEMAR NORTE LESTE S/A. Fundamentação Legal: com disposto na Lei
8.666/93, e alterações posteriores, em especial seu art. 57. Do Objeto: alteração da
CLÁUSULA QUINTA (Da Vigência). DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato
é de 06 (seis) meses, ou seja, 18/01/2022 a 17/07/2022. Data da Assinatura: 23/12/2021.
Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e Senhor
SÉRGIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, e Senhora VIVIAN DE SOUZA DUARTE FLORENTINI,
representantes do (a) Contratado (a).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 004/2021. Processo nº 7960/2021-PAD contratada: LS
Serviços de Informática e Eletrônica - LTDA - EPP, CNPJ 10.793.812/0001-95. Objeto:
Condicionador de ar tipo Split HI-WALL 18.000 BTU'S (30 UND), valor unitário R$ 2.663,81;
Condicionador de ar tipo Split HI-WALL de 12.000 BTU'S (30 UND), valor unitário R$
1.609,78; Condicionador de ar tipo Split HI-WALL de 9.000 BTU'S (30 UND), valor unitário
R$ 1.617,41; Condicionador de ar tipo janela, capacidade térmica de 18.000 BTU'S (20
UND), valor unitário R$ 2.667,18. Validade do Registro: de 30/12/2021 a 30/12/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0015022-78.2021.6.05.8000. OBJETO: Licenças para o aplicativo UNA
(Aplicativo de Comunicação Unificada), Licenças de URA CHAT e Licenças de reconhecimento
de voz na URA para a Central Telefônica. FAVORECIDO: DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.40.06. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR RETIFICADO: R$ 134.712,70.
RE-RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 23/12/2021.

AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna público o cancelamento da
Ata de Registro de Preços nº 016/2021, firmada com a empresa ALAÍNE PIRES DA SI LV A
CERQUEIRA, CNPJ 37.873.293/0001-21, nos termos da condição 15.18 e 15.21 do Edital nº
08/2021, combinado com o art. 21 do Decreto nº 7892/2013, PROCESSO SEI nº 0011420-
79.2021.6.05.8000.

Salvador-BA, 30 de dezembro de 2021.
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA

Diretor-Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: NOTA DE EMPENHO N.º 2021NE001291, emitida em 27/12/2021. FAVORECIDO:
ITALBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS. OBJETO: Aquisição de Mobiliário Geral.
VALOR: R$ 47.309,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 23/2021, Lei 10520/02 e
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.42; Ação
02.122.0033.20GP.0029 , PROCESSO nº 0018594-42.2021.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: NOTA DE EMPENHO N.º 2021NE001290, emitida em 27/12/2021. FAVORECIDO:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI. OBJETO: Aquisição de Mobiliário Certificado.
VALOR: R$ 23.910,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 11/2021, Lei 10520/02 e
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.42; Ação
02.122.0033.20GP.0029 , PROCESSO nº 0012374-28.2021.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: NOTA DE EMPENHO N.º 2021NE001294, emitida em 27/12/2021. FAVORECIDO:
ATEND TUDO COMÉRICIO E SERVIÇOSI. OBJETO: Aquisição de Cadeira e Bancada de Teste.
VALOR: R$ 39.150,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 23/2021, Lei 10520/02 e
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.42; Ação
02.122.0033.20GP.0029 , PROCESSO nº 0018931-31.2021.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º16.596/2021. Espécie: Contrato n.º 53/2021. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob
n.º 09.137.728/0002-15 . Objeto: prestação de serviço de atualização tecnológica de
equipamentos ativos de rede de dados do tipo firewall da marca Check Point, incluindo
serviço de instalação e configuração, conforme especificações do Edital do P.E n.º 96/2020
e seus anexos. . Fundamento a 1.1 O presente Contrato fundamenta-se: a) No Pregão
Eletrônico nº 96/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; b) Nos
termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo
administrativo n.º 16.596/2021; não contrariem o interesse público; c) Nas determinações
da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; d) Nos preceitos do Direito Público; e)
Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito
Privado Assinam: pelo TRE/CE, Benedito Sérgio Monte Silva Coelho, Dieretor-Geral do TRE-
CE em exercício e pela contratada, Thiago Chaves Holanda Costa,. Data: 29/12/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 133/2019 celebrado com a empresa BRISA MÃO
DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 03.074.080/0001-18. Objeto:
prorrogar o Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 8 de janeiro de 2022...
Fundamento: aart. 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Décima
Primeira do Contrato n.º 132/2019, e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º
10.916/2021. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e pela
Contratada, Maria das Graças Morais Guerra. DATA: 27/18/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato 119/2016 celebrado com a empresa MCT
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 24.996723/0001-50, representada por sua bastante
procuradora, a empresa FIDUCIAL CAFRE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 05.533.143/0001-82, Objeto: a)Prorrogar o Contrato por mais 12 (doze) meses, a
partir de 7 de janeiro de 2022;b)Substituir Índice Geral de Preços do Mercado IGP-M pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, como indicador para a concessão
de reajuste do contrato; c)Reajustar o valor mensal do Contrato no percentual de 8,99%
(oito vírgula noventa e nove por cento), correspondente ao IPCA acumulado nos últimos 12
meses para o mês de julho de 2021, passando o valor mensal para R$ 4.856,20 (quatro mil,
oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), a partir de 14 de julho de 2021.
Fundamento: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Décima Primeira
do Contrato n.º 132/2019, e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º
10.916/2021 Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho , Diretor-Geral, e pela contratada, Jairo
de Assunção Cavalcante Filho. DATA: 08/11/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato 36/2021 celebrado com a empresa H2E
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 35.513.759/0001-52. Objeto: prorrogar o prazo
de execução do Contrato até 11 de fevereiro de 2022 e o prazo de vigência até 30 de
junho de 2022. Fundamento: 57, §1º, da Lei 8.666/93, e na autorização contida no PAD n.º
12.648/2019. Assina, pelo TRE Benedito Sérgio Monte Silva Coelho, , Diretor-Geral em
exercício, e pela contratada, Enrique Douglas Casado da Silva. DATA: 28/12/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 25/2021, firmado em 29/12/2021, com a empresa 3P HGM SOLU Ç ÃO
VISUAL LTDA. (CNPJ: 34.998.513/0001-55); Objeto: Contratação de empresa especializada
para, nos termos e condições estabelecidos no Projeto Básico e anexos que o integram, a
prestação dos serviços de engenharia para o fornecimento e substituição de quadros de
comando, bombas elétricas e serviços civis correlatos no Edifício Sede do TRE/DF;
Fundamento legal: artigo 75, inc. I, da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável;
Processo: 0008417-53.2021.6.07.8100; Vigência: 12 (doze) meses; Valor total: R$
96.580,17; Signatários: Des. Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do TRE/DF, e Sr. Harley
Silva Pinto.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo de aditamento ao contrato n° 04/2020, firmado em 30/12/2021, com a
empresa Focus Produção De Imagens - EIRELI (CNPJ: 27.511.276/0001-90); Objeto: A
prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 04/2020 pelo período de
36 meses e o reajuste dos preços com aplicação do IPCA/IBGE; Fundamento Legal: art. 57,
inc. II, da Lei nº 8.666/93 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº. 8.666/93, nos arts. 2º. e
3º. da Lei nº. 10.192/2001 e no art. 37, inc. XXI da Constituição Federal; Processo SEI:
0004636-91.2019.6.07.8100; Signatários: Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-
Geral do TRE-DF, e Sr. Rafael Victor Rosa Leal.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: SEI 21.0.000006611-4. Contrato TRE/GO nº 67/2021. Objeto: serviços comuns de
engenharia no Ed. Ialba Luza. Contratada: Módulo Móveis e Arquitetura Ltda. Valor Global:
R$ 228.880,00. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 120
dias. PT: 02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2021NE000432, emitido em
16/12/2021. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO, pelo
Contratante. Wanilson José da Silva, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: SEI 21.0.0000012001-1. Contrato TRE/GO nº 69/2021. Objeto: Aquisição de
mobiliários. Contratada: Duramobile Comércio de Móveis Eireli. Valor Global:
R$119.500,00. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 120
dias, contados de 29/12/21. PT: 02.122.0570.20GP.0052. ND: 449052. Empenho:
2021NE000442, emitido em 27/12/2021. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-
Geral do TRE/GO, pelo Contratante. Luiz Roberto Manacero, pela Contratada.

Publicação do Aviso de Licitação - DOU (0996623)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 374

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


���������������� ��	
�	������������������	
��������	��������	����
���

����������������� �	�	����������������	!�����������	� ��!	!��	��� ��!�	! ������ ������� �	���� ��� �	����	
�	����	
�	�!�����"�	# ���

$%&'()*+,-,+,,
.�/����0�12!�3�����������0����4���

5����������������6���7�������

89:';)<*=�������>?���	�	���	���	��	 ����@�����������	���>?�A��	�B������?�� ���C���A��	
�	�"�>����	���	��>?��	����������	�����������	����	�������@�>?���	��	� 	��	������������
�	
��������	��������	����
���A�	��	�
��"�>?���	�����	����
	��	��������������?��"���D�����	
���� �����	��	���������.	���	�������	����	����=���	��	�E����>�����	 ����@����

�

FGH)(*;);GH**'I;J&GK)<*LM*NOPQPRNS,TQ
U)VW&'X;)I<

YKJ;GH

ZW9HJVG[\)*K)*]̂JI)*K'*_JVJ;G[\)*X)*U8̀

Publicação do Edital do PE nº 02/2022 - Transparência (0996624)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 375



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

DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2021.
À CPREG, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/12/2021, às 10:40, 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
0996626 e o código CRC CF681EF8.

0006075-19.2021.6.02.8000 0996626v1
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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 janeiro de 2022.
À EJE
 
Encaminho os autos a pedido dessa unidade.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 13/01/2022, 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
1000073 e o código CRC FEBC6A30.

0006075-19.2021.6.02.8000 1000073v1
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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 janeiro de 2022.
Devolvo os autos à SGO, ante equívoco quanto à

solicitação.
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 13/01/2022, às 19:59, 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
1000085 e o código CRC 0072C339.
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Pregão Eletrônico

70011 .22022 .13760 .4404 .4361801625

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00002/2022

Às 14:10 horas do dia 13 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 496/2021 de 07/12/2021, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
0006075-19.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas no edital e
seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Locação equipamento - tradução simultânea / sonorização
Descrição Complementar: Sessão Plenária anual
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 96 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 104.287,6800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448, pelo melhor lance de R$ 62.112,0000 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização
Descrição Complementar: Sessão Plenária adicional estimada para ano eleitoral.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 29 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.503,5700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448, pelo melhor lance de R$ 15.863,0000 .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 135.791,2500 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448, pelo melhor lance de R$ 77.975,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Locação equipamento - tradução simultânea / sonorização

 2 - Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Locação equipamento - tradução simultânea / sonorização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.890.184/0001-51 K9 PRODUCOES

DE VIDEOS
EIRELI

Sim Sim 96 R$ 1.080,0000 R$ 103.680,0000 13/01/2022
08:01:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sessão Plenária em ano não Eleitoral 
Porte da empresa: ME/EPP

18.775.301/0001-52 INOVE Sim Sim 96 R$ 1.086,3300 R$ 104.287,6800 11/01/2022
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PRODUCAO DE
EVENTOS E
SHOW BAR
EIRELI

16:32:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SESSÃO PLENÁRIA EM ANO NÃO ELEITORAL 
Porte da empresa: ME/EPP

43.571.484/0001-31 ALYNA
CHRISTYNA
MARTINS
MAGALHAES
02892732506

Sim Sim 96 R$ 1.086,3300 R$ 104.287,6800 12/01/2022
17:52:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sessão Plenária anual 
Porte da empresa: ME/EPP

11.855.738/0001-57 RIO BRASIL
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 96 R$ 1.086,3300 R$ 104.287,6800 12/01/2022
19:07:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Sessão Plenária anual 
Porte da empresa: ME/EPP

37.221.415/0001-03 THAMYRES
GRINYS DE
MOURA
BARBOSA
10549488448

Sim Sim 96 R$ 1.086,3300 R$ 104.287,6800 12/01/2022
20:00:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SESSÃO PLENÁRIA EM ANO NÃO ELEITORAL 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 104.287,6800 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:10:00:370
R$ 104.287,6800 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:10:00:370
R$ 104.287,6800 43.571.484/0001-31 13/01/2022 14:10:00:370
R$ 104.287,6800 18.775.301/0001-52 13/01/2022 14:10:00:370
R$ 103.680,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:10:00:370
R$ 103.670,0000 43.571.484/0001-31 13/01/2022 14:11:36:367
R$ 103.600,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:12:13:810
R$ 103.500,0000 43.571.484/0001-31 13/01/2022 14:13:13:100
R$ 103.400,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:16:04:237
R$ 100.000,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:16:35:333
R$ 99.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:17:29:530
R$ 95.000,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:18:38:703
R$ 94.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:19:21:960
R$ 90.000,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:20:28:083
R$ 94.950,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:20:56:803
R$ 91.000,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:22:05:210
R$ 89.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:22:24:410
R$ 89.950,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:23:55:670
R$ 87.000,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:24:19:397
R$ 88.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:24:35:707
R$ 86.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:24:44:170
R$ 86.950,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:24:51:167
R$ 82.000,0000 43.571.484/0001-31 13/01/2022 14:25:02:307
R$ 80.000,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:25:05:643
R$ 85.000,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:25:27:880
R$ 76.800,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:25:58:287
R$ 83.000,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:26:11:610
R$ 81.950,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:27:25:057
R$ 70.000,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:27:51:803
R$ 69.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:29:15:003
R$ 40.320,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:30:17:363
R$ 65.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:31:59:553
R$ 100.000,0000 18.775.301/0001-52 13/01/2022 14:32:52:027
R$ 62.112,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:33:21:980
R$ 66.000,0000 43.571.484/0001-31 13/01/2022 14:34:10:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

13/01/2022
15:17:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF:
11.855.738/0001-57, pelo melhor lance de R$ 40.320,0000.

Inabilitação
de
fornecedor

13/01/2022
17:14:59

Inabilitação da proposta. Fornecedor: RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF:
11.855.738/0001-57, pelo melhor lance de R$ 40.320,0000. Motivo: Inabilitada a proposta pelo não
atendimento quanto ao prescrito no Item 8, Subitem 8.10.3.1, do instrumento convocatório, posto
que a certidão negativa de falência tinha como data de emissão período superior a 60 (sessenta)
dias.

Aceite de
proposta

13/01/2022
17:34:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448,
CNPJ/CPF: 37.221.415/0001-03, pelo melhor lance de R$ 62.112,0000.

Habilitação
de
fornecedor

14/01/2022
11:07:23

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA
10549488448, CNPJ/CPF: 37.221.415/0001-03, pelo melhor lance de R$ 62.112,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.890.184/0001-51 K9 PRODUCOES

DE VIDEOS
EIRELI

Sim Sim 29 R$ 1.080,0000 R$ 31.320,0000 13/01/2022
08:01:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sessões Adicionais estimadas para o ano eleitoral 
Porte da empresa: ME/EPP

18.775.301/0001-52 INOVE
PRODUCAO DE
EVENTOS E
SHOW BAR
EIRELI

Sim Sim 29 R$ 1.086,3300 R$ 31.503,5700 11/01/2022
16:32:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SESSÕES ADICIONAIS ESTIMADAS PARA ANO ELEITORAL 
Porte da empresa: ME/EPP

43.571.484/0001-31 ALYNA
CHRISTYNA
MARTINS
MAGALHAES
02892732506

Sim Sim 29 R$ 1.086,3300 R$ 31.503,5700 12/01/2022
17:52:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sessão Plenária adicional estimada para ano eleitoral 
Porte da empresa: ME/EPP

11.855.738/0001-57 RIO BRASIL
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 29 R$ 1.086,3300 R$ 31.503,5700 12/01/2022
19:07:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sessão Plenária adicional estimada para ano eleitoral 
Porte da empresa: ME/EPP

37.221.415/0001-03 THAMYRES
GRINYS DE
MOURA
BARBOSA
10549488448

Sim Sim 29 R$ 1.086,3300 R$ 31.503,5700 12/01/2022
20:00:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SESSÕES ADICIONAIS ESTIMADAS PARA ANO ELEITORAL 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 31.503,5700 43.571.484/0001-31 13/01/2022 14:10:00:370
R$ 31.503,5700 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:10:00:370
R$ 31.503,5700 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:10:00:370
R$ 31.503,5700 18.775.301/0001-52 13/01/2022 14:10:00:370
R$ 31.320,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:10:00:370
R$ 31.300,0000 43.571.484/0001-31 13/01/2022 14:11:44:983
R$ 31.250,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:12:38:360
R$ 31.200,0000 43.571.484/0001-31 13/01/2022 14:13:19:507
R$ 31.100,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:16:19:017
R$ 30.000,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:16:39:983
R$ 29.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:17:31:707
R$ 25.000,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:18:42:510
R$ 24.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:19:31:683
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R$ 20.000,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:20:54:907
R$ 24.950,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:21:09:293
R$ 21.000,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:22:17:960
R$ 19.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:22:26:677
R$ 21.000,0000 43.571.484/0001-31 13/01/2022 14:23:53:840
R$ 19.950,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:24:04:910
R$ 19.500,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:24:23:773
R$ 18.000,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:26:27:487
R$ 17.900,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:29:17:050
R$ 12.180,0000 11.855.738/0001-57 13/01/2022 14:31:29:723
R$ 15.000,0000 07.890.184/0001-51 13/01/2022 14:32:01:740
R$ 30.500,0000 18.775.301/0001-52 13/01/2022 14:33:04:157
R$ 15.863,0000 37.221.415/0001-03 13/01/2022 14:33:31:167
R$ 18.000,0000 43.571.484/0001-31 13/01/2022 14:34:15:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

13/01/2022
15:17:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF:
11.855.738/0001-57, pelo melhor lance de R$ 12.180,0000.

Inabilitação
de
fornecedor

13/01/2022
17:14:59

Inabilitação da proposta. Fornecedor: RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF:
11.855.738/0001-57, pelo melhor lance de R$ 12.180,0000. Motivo: Inabilitada a proposta pelo não
atendimento quanto ao prescrito no Item 8, Subitem 8.10.3.1, do instrumento convocatório, posto
que a certidão negativa de falência tinha como data de emissão período superior a 60 (sessenta)
dias.

Aceite de
proposta

13/01/2022
17:34:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448,
CNPJ/CPF: 37.221.415/0001-03, pelo melhor lance de R$ 15.863,0000.

Habilitação
de
fornecedor

14/01/2022
11:07:23

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA
10549488448, CNPJ/CPF: 37.221.415/0001-03, pelo melhor lance de R$ 15.863,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
07.890.184/0001-51 K9 PRODUCOES DE VIDEOS

EIRELI
Sim Sim - R$ 135.000,0000 13/01/2022

08:01:36
18.775.301/0001-52 INOVE PRODUCAO DE

EVENTOS E SHOW BAR
EIRELI

Sim Sim - R$ 135.791,2500 11/01/2022
16:32:03

43.571.484/0001-31 ALYNA CHRISTYNA MARTINS
MAGALHAES 02892732506

Sim Sim - R$ 135.791,2500 12/01/2022
17:52:27

11.855.738/0001-57 RIO BRASIL PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim - R$ 135.791,2500 12/01/2022
19:07:30

37.221.415/0001-03 THAMYRES GRINYS DE
MOURA BARBOSA
10549488448

Sim Sim - R$ 135.791,2500 12/01/2022
20:00:23

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura 13/01/2022
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

13/01/2022
14:29:40 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 13/01/2022
14:29:40

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
86.900,0000 e R$ 135.791,2500.

Encerramento 13/01/2022
14:34:41 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

13/01/2022
14:34:41 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

13/01/2022
15:00:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 11.855.738/0001-57.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

13/01/2022
15:06:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO BRASIL
PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 11.855.738/0001-57.
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Abertura do prazo -
Convocação anexo

13/01/2022
17:27:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA
10549488448, CNPJ/CPF: 37.221.415/0001-03.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

13/01/2022
17:29:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor THAMYRES GRINYS DE
MOURA BARBOSA 10549488448, CNPJ/CPF: 37.221.415/0001-03.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 13/01/2022
14:10:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 13/01/2022

14:10:01
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 13/01/2022
14:29:40

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
86.900,0000 e R$ 135.791,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:34:40 do dia 13/01/2022.
Sistema 13/01/2022

14:34:41
O item G1 está encerrado.

Sistema 13/01/2022
14:34:47

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 13/01/2022
14:38:30

Senhores licitantes, boa tarde. Encerrada a etapa competitiva deste certame, observada
a ordem dos lances, iniciaremos a análise da aceitabilidade das propostas. Solicito a

todos que mantenham-se acompanhando o desenvolvimento deste certame,
especialmente diante da necessidade potencial de apresentação de esclarecimentos em

relação à proposta de preços.
Pregoeiro 13/01/2022

14:39:13
Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, boa tarde. Vossa senhoria

está acompanhando o presente certame?
Pregoeiro 13/01/2022

14:41:47
Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, reitero os termos da

pergunta realizada. Vossa senhoria está acompanhando o desenvolvimento deste
certame?

11.855.738/0001-
57

13/01/2022
14:43:23

Boa tarde

11.855.738/0001-
57

13/01/2022
14:43:40

Sim, estou

Pregoeiro 13/01/2022
14:47:00

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, a empresa que vossa
senhoria representa sagrou-se vencedora do lote único do certame ora em andamento,
composto por dois itens. Considerando o lance vencedor, em atendimento a preceito de

iter do presente certame, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de ofertar
menor preço para este Órgão.

Pregoeiro 13/01/2022
14:51:45

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, considerando o caráter de
celeridade desta modalidade de licitação, solicito acompanhar e responder aos

questionamentos em conformidade com o rito esperado.
Pregoeiro 13/01/2022

14:52:15
Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Reitero o questionamento. Vossa senhoria

pode ofertar melhor preço para os serviços licitados?
11.855.738/0001-

57
13/01/2022
14:52:45

estamos no nosso minimo

Pregoeiro 13/01/2022
14:59:30

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, recebida a resposta
pertinente à impossibilidade de redução da proposta de preços, solicito o envio de nova
proposta com a adequação do preço final ofertado, descrevendo cada item. Para tanto,
convocaremos o pertinente anexo. Solicitamos o encaminhamento no mais breve prazo

possível, atentando para celeridade desta modalidade de certame.
Pregoeiro 13/01/2022

15:00:04
Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Solicito a vossa senhoria, para organização
dos nossos trabalhos, mencionar o tempo necessário para o envio do que solicitado.

Sistema 13/01/2022
15:00:14

Senhor fornecedor RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 11.855.738/0001-57,
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 13/01/2022
15:06:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF:
11.855.738/0001-57, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 13/01/2022
15:11:08

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, promoveremos a análise da
conformidade da proposta encaminhada. Favor acompanhar o desenvolvimento do

certame.
Pregoeiro 13/01/2022

15:19:36
Senhores licitantes, aceita a proposta formulada, por preencher as normas editalícias,
passaremos à análise do atendimento dos preceitos para habilitação jurídica, em todos

os aspectos prescritos no edital. Favor acompanhar o desenvolvimento do certame.
Pregoeiro 13/01/2022

15:20:10
Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, sua proposta foi aceita.

Passaremos à análise da habilitação jurídica. Favor acompanhar o desenvolvimento do
certame.

Pregoeiro 13/01/2022
16:42:26

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, boa tarde. Vossa senhoria
está acompanhando o certame?

Anexo Ata PE 02_2022 (1000468)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 385



Pregoeiro 13/01/2022
16:45:42

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, boa tarde. Vossa senhoria
está acompanhando o desenvolvimento do certame? precisamos esclarecer um ponto

em documentação de habilitação.
Pregoeiro 13/01/2022

16:49:24
Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, Vossa Senhoria está
acompanhando o desenvolvimento do certame. Solicito o contato urgente para

esclarecimento acerca de documentação.
Pregoeiro 13/01/2022

16:52:28
Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, confiro o tempo de 10 (dez)

minutos para se reportar a este Pregoeiro, tendo em vista a necessidade de
esclarecimento quanto à documento de qualificação econômico-financeiro. Não não

havendo o contato, promoveremos ao julgamento, espelhado nos documentos
enviados.

Pregoeiro 13/01/2022
17:03:09

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, passaremos ao julgamento
da habilitação baseado nos documentos apresentados, não aproveitada a oportunidade

de esclarecimentos conferida por este Pregoeiro. Favor acompanhar.
11.855.738/0001-

57
13/01/2022
17:04:34

Boa tarde

11.855.738/0001-
57

13/01/2022
17:05:01

sistema esta instavel

Pregoeiro 13/01/2022
17:06:50

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, em face do aproveitamento
de atos, considerando a plausibilidade de instabilidade no sistema, tendo como norte,

por fim, o atendimento de preceitos principiológicos, especialmente no que concerne ao
interesse público, abro a possibilidade de tentativa de saneamento de documentação.

Pregoeiro 13/01/2022
17:07:15

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Vossa Senhoria teria a certidão negativa de
falência em data posterior a 05 de novembro de 2021 para apresentação?

Pregoeiro 13/01/2022
17:07:36

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Ressalto que, em atendimento a princípios,
abro a possibilidade de apresentação nesta sessão de julgamento.

Pregoeiro 13/01/2022
17:08:03

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Confiro a Vossa senhoria 05 (cinco) minutos
para responder.

11.855.738/0001-
57

13/01/2022
17:09:17

EMITIDA EM: 08/11/202

11.855.738/0001-
57

13/01/2022
17:09:58

a nossa e posterior de 5 de novembro, foi emitida no dia 8

Pregoeiro 13/01/2022
17:12:00

Para RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA - Senhor licitante, infelizmente o edital exige o
prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de validade da certidão, considerando a presente

data, o documento apresentado e seu posterior (citado), não atendem à letra do
instrumento convocatório. Agradeço e passaremos ao julgamento da proposta.

Pregoeiro 13/01/2022
17:17:49

Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Senhor(a) licitante, boa
tarde. Vossa senhoria está acompanhando o certame?

37.221.415/0001-
03

13/01/2022
17:18:25

Boa tarde! Sim.

Pregoeiro 13/01/2022
17:21:28

Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Vossa senhoria tem a
proposta seguinte, na ordem de classificação. Em face de exigência na condução do

certame, bem como tendo em vista as propostas apresentadas, consulto vossa senhoria
sobre a possibilidade de ofertar menor preço para este Tribunal, para prestação dos

serviços em certame.
Pregoeiro 13/01/2022

17:23:59
Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Senhor(a) licitante, favor

responder ao questionamento, em face da dinâmica do presente certame. Vossa
Senhoria poderia apresentar melhor preço para execução dos serviços?

37.221.415/0001-
03

13/01/2022
17:24:32

Infelizmente não conseguimos ofertar preço menor.

Pregoeiro 13/01/2022
17:27:37

Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Senhor(a) licitante, não
havendo possibilidade de oferta de melhor preço, considerando a declaração posta,

solicito o envio de proposta em conformidade com o lance ofertado, ora vencedor do
certame. Para tanto, convocaremos anexo.

Sistema 13/01/2022
17:27:48

Senhor fornecedor THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448, CNPJ/CPF:
37.221.415/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 13/01/2022
17:29:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA
10549488448, CNPJ/CPF: 37.221.415/0001-03, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 13/01/2022
17:31:00

Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Senhor(a) licitante,
recebido o anexo, passaremos à análise da proposta de preços. Favor acompanhar o

desenvolvimento do certame.
Pregoeiro 13/01/2022

17:35:48
Senhores licitantes, após aceitação da proposta classificada em segundo lugar,

passaremos à habilitação do licitante.
Pregoeiro 13/01/2022

17:36:23
Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Senhor(a) licitante,
passaremos à análise da habilitação da empresa representada por vossa senhoria.

Favor acompanhar o desenvolvimento do certame.
37.221.415/0001-

03
13/01/2022
17:38:22

OK

Pregoeiro 13/01/2022
17:44:36

Senhores licitantes, em face da atividade interna de avaliação de habilitação jurídica,
tendo em vista a aferição da documentação necessitar de análise cuidadosa, bem como

estando próximos às 18 horas, em respeito ao horário comercial e consequente
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desmobilização para encerramento de expediente, decalro encerrada a presente sessão
ao tempo que anuncio

Pregoeiro 13/01/2022
17:45:55

a sua reabertura para o dia de amanhã, 14 de janeiro de 2022, com início às 09 horas,
horário de Brasília. Favor acompanhar o registro no sistema próprio.

Pregoeiro 14/01/2022
09:00:41

Senhores licitantes, bom dia a todos. Declaro reaberta a sessão.

Pregoeiro 14/01/2022
09:01:22

Retomaremos o presente certame com a continuidade da avaliação da habilitação
jurídica da empresa detentora da segunda melhor proposta, tendo em vista a

inabilitação da proposta anterior.
Pregoeiro 14/01/2022

09:01:48
Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Senhor(a) licitante, bom

dia. Vossa senhoria está acompanhando o desenvolvimento deste certame?
37.221.415/0001-

03
14/01/2022
09:02:18

Bom dia! Sim.

Pregoeiro 14/01/2022
09:03:57

Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Obrigado. Peço para que
acompanhe, em face da sempre potencial necessidade de apresentação de

esclarecimentos.
37.221.415/0001-

03
14/01/2022
09:04:36

OK

Pregoeiro 14/01/2022
10:04:42

Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Senhor(a) licitante, bom
dia. Solicito de uma confirmação de vossa senhoria.

Pregoeiro 14/01/2022
10:05:59

Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Senhor(a) licitante,
vossa senhoria está acompanhando o desenvolvimento deste certame?

37.221.415/0001-
03

14/01/2022
10:06:53

Sim

Pregoeiro 14/01/2022
10:09:17

Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Gostaria da confirmação
de acerca da ciência do item VI, do Termo de Referência anexo ao edital do Pregão

Eletrônico n.º 02/2022, que prescreve o seguinte: VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir a

qualidade, a segurança e a fidedignidade de serviços prestados, envolvendo a captura,
Pregoeiro 14/01/2022

10:09:27
Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - edição, armazenamento,

transmissão, gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais.
Pregoeiro 14/01/2022

10:09:49
Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Vossa senhoria, na

elaboração da proposta, atentou para esta obrigação?
37.221.415/0001-

03
14/01/2022
10:10:55

Sim.

Pregoeiro 14/01/2022
10:18:29

Para THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 - Pois bem, passaremos
agora ao resultado do julgamento da habilitação. Favor acompanhar o desenvolvimento

deste certame.
37.221.415/0001-

03
14/01/2022
10:19:12

ok

Sistema 14/01/2022
11:07:23

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 14/01/2022
11:11:29

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/01/2022 às
11:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração abertura
da sessão pública

13/01/2022
14:00:00

Previsão de abertura: 13/01/2022 14:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa:
Pregoeiro não definido para a compra.

Alteração equipe 13/01/2022
14:00:54

Abertura da sessão
pública

13/01/2022
14:10:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

13/01/2022
14:34:47 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

13/01/2022
17:47:44

Previsão de reabertura: 14/01/2022 09:00:00; Suspenso, em face da proximidade do
encerramento do horário de expediente comercial, em respeito aos licitantes, bem como
tendo em vista a impossibilidade da conclusão dos atos na presente data.

Reativação 14/01/2022
08:54:59

Abertura do prazo 14/01/2022
11:07:23 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

14/01/2022
11:11:29 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/01/2022 às 11:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:50 horas do dia 14 de janeiro de

Anexo Ata PE 02_2022 (1000468)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 387



2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
TONY WARREN GOMES DE SA 
Pregoeiro Oficial

CARLOS ANTONIO VIEIRA COSTA
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00002/2022 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

37.221.415/0001-03 - THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

Grupo 1 - - R$ 135.791,2500 - R$ 77.975,0000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 77.975,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 77.975,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2022 
 

Às 11:51 horas do dia 14 de janeiro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00002/2022, referente ao
Processo nº 0006075-19.2021, o pregoeiro, Sr(a) TONY WARREN GOMES DE SA, ADJUDICA aos licitantes vencedores
os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 135.791,2500
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 , pelo melhor lance de R$ 77.975,0000
.

Itens do grupo:

 1 - Locação equipamento - tradução simultânea / sonorização

 2 - Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Locação equipamento - tradução simultânea / sonorização
Descrição Complementar: Sessão Plenária anual
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 96 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 104.287,6800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 , pelo melhor lance de R$ 62.112,0000
.

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 14/01/2022
11:51:34

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA
10549488448, CNPJ/CPF:37.221.415/0001-03, Melhor lance : R$ 62.112,0000

Adjudicado 14/01/2022
11:51:39

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA
10549488448, CNPJ/CPF:37.221.415/0001-03, Melhor lance : R$ 62.112,0000

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização
Descrição Complementar: Sessão Plenária adicional estimada para ano eleitoral.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 29 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.503,5700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 , pelo melhor lance de R$ 15.863,0000
.
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 14/01/2022
11:51:34

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA
10549488448, CNPJ/CPF:37.221.415/0001-03, Melhor lance : R$ 15.863,0000

Adjudicado 14/01/2022
11:51:39

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA
10549488448, CNPJ/CPF:37.221.415/0001-03, Melhor lance : R$ 15.863,0000

Fim do documento
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 2/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 2/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 37.221.415/0001-03 - THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448

Olinda, 12 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 2/2022 UASG 70011

THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448, inscrita no CNPJ nº 37.221.415/0001-03, declara que,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de
funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Olinda, 12 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 2/2022 UASG 70011

THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448, inscrita no CNPJ nº 37.221.415/0001-03, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Olinda, 12 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 2/2022 UASG 70011

THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, como representante devidamente constituído de 37.221.415/0001-03 -
THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 doravante denominado THAMYRES GRINYS DE MOURA
BARBOSA 10549488448, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 2/2022 UASG 70011, declara, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 2/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 2/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 2/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 2/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 2/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 2/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 2/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 2/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Olinda, em 12 de Janeiro de 2022. 

THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA
 

 

Fechar
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TMB SERVIÇOS 
CNPJ: 37.221.415/0001-03 

 

Rua Ernesto Cavalcante 16 Afogados – Recife – PE – CEP 50.760-012 TEL: (81) 98793-4786 
E-Mail: grinys.sc@gmail.com 
CNPJ: 37.221.415/0001-03 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 
 
THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 inscrita no CNPJ nº 
37.221.415/0001-03, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) Thamyres 
Grinys de Moura Barbosa ,portador (a) da Carteira de identidade nº 8935797 e de CPF 
nº 105.494.884-48, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 
02/2022, sob as sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na 
presente data, e considerada:  
 
( x ) MICRO EMPRENDENDO INDIVIDUAL, conforme a Lei Complementar nº 123/2006. 
(....) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II,art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006.  
 
DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 12/01/2022 
Thamyres Grinys de Moura Barbosa 

 
THAMYRES GRINYS DE 
MOURA BARBOSA 
10549488448:3722141500010
3

Assinado de forma digital por 
THAMYRES GRINYS DE MOURA 
BARBOSA 
10549488448:37221415000103 
Dados: 2022.01.12 16:57:20 -03'00'
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 2/2022 UASG 70011

THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448, inscrita no CNPJ nº 37.221.415/0001-03, declara para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Olinda, 12 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 2/2022 UASG 70011

THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448, inscrita no CNPJ nº 37.221.415/0001-03, declara que
não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV
do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Olinda, 12 de Janeiro de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 2/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 37.221.415/0001-03 - THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 

12 de Janeiro de 2022.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 2/2022 UASG 70011

THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448, CNPJ nº 37.221.415/0001-03, declara sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Olinda, 12 de Janeiro de 2022.

 

Fechar

Anexo Declaração do sistema (1000477)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 400

javascript:self.print()


 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
37.221.415/0001-03
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
25/05/2020 

 
NOME EMPRESARIAL 
THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
TMB SERVICOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
85.93-7-00 - Ensino de idiomas 
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
79.11-2-00 - Agências de viagens 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R ERNESTO CAVALCANTI 

NÚMERO 
16 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
50.760-012 

BAIRRO/DISTRITO 
AFOGADOS 

MUNICÍPIO 
RECIFE 

UF 
PE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
GRINYS.SC@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(81) 8312-3422 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
25/05/2020 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2022 às 09:33:46 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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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: 14/01/2022 09:59:33 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 
CNPJ: 37.221.415/0001-03 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL 
FORUM DESEMBARGADOR  RODOLFO AURELIANO 

Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE 

 
        

CERTIDÃO FALÊNCIA                JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, 
Titular do 1º  Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE 

 
CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada 

no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, 

Seção CIVIL no período de 10 (dez) anos até a presente data, não encontrei 

DISTRIBUIDO Processo de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, 

inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação 

extrajudicial em face de: 

 

THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448, CPF/CNPJ: 

37.221.415/0001-03 

 
Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse 

tipo de feito ajuizado em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, 

abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.  

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO 

ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO. 

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016 

 

Pesquisa realizada até o dia 11 de janeiro de 2022, por Adriana 

Barbosa Lopes 

 

 

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL 
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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: 37.221.415/0001-03 DUNS®: 926538143
Razão Social: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA ***.494.884-**
Nome Fantasia: TMB SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/05/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

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

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/04/2022
FGTS 22/01/2022
Trabalhista Validade: 23/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/04/2022
Receita Municipal Validade: 12/03/2022

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: 14/01/2022 12:32 de
CPF: 758.180.784-34      Nome: JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TMB SERVIÇOS 
CNPJ: 37.221.415/0001-03 

 

Rua Ernesto Cavalcante 16 Afogados – Recife – PE – CEP 50.760-012 TEL: (81) 98793-4786 

E-Mail: grinys.sc@gmail.com              

CNPJ: 37.221.415/0001-03 
 

 

A; 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS 
PREGÃO N.º 02/2022 – ELETRÔNICO 

 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

Objetivo: Prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento 

do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de 

gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as 

Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada. 

 

ITENS QUANTIDADE 
ESTIMADA TOTAL 

VALOR  
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO NÃO 
ELEITORAL  

 
96 

 
R$ 647,00  

 

 
R$ 62.112,00  

 

SESSÕES ADICIONAIS ESTIMADAS 
PARA ANO ELEITORAL  

 
29 

 
R$ 547,00  

 

 
R$ 15.863,00 

 

VALOR TOTAL R$ 77.975,00 

 
 
-O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da data da abertura da licitação.  
-A Empresa TMB SERVIÇOS, declara para fins de composição do presente processo que 
os preços acima discriminados não são inexequíveis e que os serviços atendem todas 
as especificações do edital e seus anexos.  
-Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital 
e seus anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas.  
-Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e 

encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. 
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TMB SERVIÇOS 
CNPJ: 37.221.415/0001-03 

 

Rua Ernesto Cavalcante 16 Afogados – Recife – PE – CEP 50.760-012 TEL: (81) 98793-4786 

E-Mail: grinys.sc@gmail.com              

CNPJ: 37.221.415/0001-03 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

 

Razão Social: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 
Nome Fantasia:  TMB Serviços 
CNPJ/MF: 37.221.415/0001-03  
Endereço: Rua Ernesto Cavalcante 16 – Afogados – Recife - PE 
Tel./Fax: (81) 98793-4786 
CEP: 50.760-012 
Cidade: Recife                                                     UF: PE 
Banco: Inter (077) Agência: 0001                         c/c: 6296391-0  
 
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
Nome: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA  
Endereço: Rua Cabeça de Negro 17 – Tabajara – Olinda - PE  
CEP: 53.360-560                                   Cidade: Olinda  UF: PE 
CPF/MF: 105.494.884-48                      Cargo/Função: Proprietária  
RG nº: 8935797                                     Expedido por: SDS/PE  
Naturalidade: Recifense                         Nacionalidade: Brasileira 

E-mail: grinys.sc@gmail.com              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 13/01/2022 
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75818078434Usuário:

18/01/2022 15:34:40Data e hora da consulta:

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

THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 Adimplente37221415
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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ROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0006075-19.2021.6.02.8000

Anexo XI

LISTA DE VERIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO

Pregã  Eletrônico nº 02/2022

Registro de Preço: SIM ( ) NÃO (X)

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube, principalmente para as Sessões do Pleno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

Data da Licitação: 13/01/2022 

 

SELEÇÃO DE FORNECEDOR

I – Fase Interna SimNãoEvento/Obs.

1
Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da cópia da Portaria de sua
nomeação?

X  1000467

II – Lances SimNãoEvento/Obs.

2 A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3
Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e
registrado primeiro?

  Situação não
existente.

4

Encerrada a etapa de lances, foi
encaminhada, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observado o
critério de julgamento?

X  Conforme registro
em ata 1000468

5 Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X  
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daquelas previstas no edital?

6 Havendo planilha de custos, esta foi
analisada?   

Não constou
planilha no edital e
anexos.

III – Proposta SimNãoEvento/Obs.

7
Foi conferida Exclusividade de
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte na participação do certame,quando o
valor estimado for de até R$ 80.000,00?

 X
Valor estimado
acima do
parâmetro.

8

Foi conferida a preferência, nas aquisições
de bens e serviços de

informática e automação, nos termos do art.
3º da Lei nº 8.248/91, quando aplicável?

  Não se aplicava ao
certame.

9 A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  1000535

10
Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais, certificados, declarações etc.), a
referida documentação foi apresentada?

  Situação não
existente.

11
Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-se
adequada?

  Situação não
existente.

IV – Julgamento SimNãoEvento/Obs.

12 O melhor preço ofertado é compatível com
os preços praticados no mercado? X   

13
Em caso negativo, houve negociação com o
licitante vencedor com vista a obter preço
melhor?

  Não se aplica ao
caso.

14

Frustrada a negociação, houve a
desclassificação da proposta por preço
excessivo e o exame da proposta do
segundo melhor preço e assim
sucessivamente?

  Situação não
observada.
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V – Habilitação SimNãoEvento/Obs.

15

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

X  1000509

1. FGTS X  1000509

2. INSS X  1000509

3. Receita Federal X  1000509

4. Tributos Estaduais e/ou Municipais
(quando o edital exigir) X  1000509

5. Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi
assegurado à empresa o direito de
apresentar a documentação atualizada e
regularizada?

  Situação não
ocorrida.

16 Constam nos autos Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas? X  1000509

17 Consta consulta ao CADIN? X  1001619

18

 

Consta nos autos os seguintes documentos/consulta, quando for o caso?

1. Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1000477

2. Declaração que a empresa não emprega
menor; X  1000477

3. Declaração de elaboração de independente
de proposta; X  1000477

4. Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

X  1000477

5. Existência de registros impeditivos da
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contratação no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no
Portal da Transparência

(http://www.portaltransparencia.gov.br);

X  1000484

6. Certidão negativa de inidôneos do TCU
(art. 46 da Lei nº  da 8.443/1992) X  1000484

7. Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por
este Papel de Trabalho? (Especificar no
campo observações)

 X  

19
Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no
edital?

X   

VI – Ata SimNãoEvento/Obs.

20

A ata contém os seguintes elementos:
licitantes participantes, propostas
apresentadas e lances ofertados na ordem
de classificação, aceitabilidade da proposta
de preço, habilitação e recursos interpostos?

X   

21 A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X   

VII – Interposição de Recurso SimNãoEvento/Obs.

22
Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente
intenção de recorrer, em campo próprio do
sistema?

 X  

23 Os memoriais do recurso foram
apresentados no prazo de 3 (três) dias?   Não se aplica.

24

No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram
intimados, na sessão pública, da
possibilidade de apresentar contra-razões no
prazo de 03 (três) dias, contados do término
do prazo do recorrente?

  Não se aplica
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25 O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   Não se aplica.

26

Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído
e submetido à consideração do Presidente
do Tribunal, respeitando o prazo de 05
(cinco) dias úteis?

  Não se aplica.

27
Houve manifestação do Presidente
(ratificando a decisão tomada pelo Pregoeiro
ou CPL ou reformando-a), respeitando o
prazo de 05 (cinco) dias úteis?

  Não se aplica.

28 Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   Não se aplica

VIII – Procedimentos Finais SimNãoEvento/Obs.

29
Não havendo interposição de recursos,
houve a adjudicação, pelo pregoeiro, do
objeto licitado ao licitante vencedor?

X   

30
Havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado
ao licitante vencedor pelo Desembargador
Presidente?

  Não se aplica.

31
Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (propostas e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

X  

1000472 (Resultado
por Fornecedor)

1000468 (Ata do
certame).

 

Ao Senhor Assessor da Direção-Geral, para análise pertinente.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 18/01/2022, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

Lista de Verificação - Anexo XI - Port. 226/2018 PREG 1001620         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 413



al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001620 e o código CRC 15B29F72.

0006075-19.2021.6.02.8000 1001620v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 29 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 02/2022, objetivando
a contratação de empresa especializada para prestação,
de forma não contínua, de serviços de   operação e
monitoramento de sistema de sonorização e gravação
de som e imagem, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal, conforme termo de referência (0987240), aprovado
pelo Senhor Secretário de Administração (0987247).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no evento SEI nº 1001620.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet -
Ausente

DOU - 0996623

Portal - 0996624

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
Ausente

DOU - 0996623

Portal - 0996624

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM

Publicação em:

Ausente
(Comprasnet)

31/12/2021 (DOU)

21/12/2021 (Portal)

Ata Pregão
02/2022 (1000468)
- 13/01/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
02/2022 (1000468)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
NÃO

Ausente a inclusão
no processo da
publicação no DOU
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6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
NÃO  

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM 1001620

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 1000468

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 1000535

10 Foi aferida a conformidade técnica? NÃO  

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1000484

CADIN: 1001619

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM 1001620

 

Desta feita, antes da conclusão da análise,
necessário se faz, sejam saneadas as questões pendentes
nos itens 5, 6 e 10 da lista de verificação supra, bem como
seja explicitada a razão da não publicação, salvo engano, do
edital do certame no comprasnet, como apontado nos itens 1,
2 e 3 da tabela supra.

 
À Secretaria de Administração, para saneamento

instrutório.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 18/01/2022, às 18:38, 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
1001723 e o código CRC F6799AC7.

0006075-19.2021.6.02.8000 1001723v7
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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 janeiro de 2022.
Ao Sr. Pregoeiro, para atender, no que couber, às

diligências enumeradas no Parecer 29 (doc. 1001723).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/01/2022, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001767 e o código CRC B859494A.

0006075-19.2021.6.02.8000 1001767v1

Despacho GSAD 1001767         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 417



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

DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em face do encaminhamento, especialmente tendo

em vista o consignado pelo Ilustre Assessor Jurídico, no
Parecer de evento 1001723, este servidor, responsável pela
condução da sessão do certame licitatório, apresenta os
seguintes esclarecimentos, guardada a presumível
competência:
1) Quanto ao disposto no item 10, da lista de verificação a
cargo da Assessoria Jurídica, relativamente à aferição técnica:

O objeto do certame, por suas características, descreve
de forma singular a prestação de serviços pretendidas. Trata-se o
certame, na modalidade Pregão Eletrônico, de evento cuja celeridade
é da essência do procedimento. Este servidor, condutor do sessão,
entendeu que seria prescindível o pronunciamento da unidade
demandante da aquisição, posto que os termos consignados em edital
e anexos, em especial o Termo de Referência, por sua simplicidade e
inexistência de elementos técnicos com a mínima complexidade,
poderiam ser avaliados diretamente, inclusive sem a necessidadade
de consulta à equipe de apoio.

Veja-se que, na proposta vencedora, há uma completa
aderência às cláusulas de execução, tornando-se, reiteramos,
dispensável a cognição da unidade demandante, baseando, inclusive,
nos princípios da economia processual e eficiência administrativa.

Quanto aos itens 5, no que pertine à ausência
de publicação no DOU do ato de adjudicação, bem como o 6:  constar
o comprovante da publicação do resultado da licitação no processo,
entendemos que referidos temas fogem à alçada do Pregoeiro,
restrito que está ao rito do certame durante a operacionalização da
plataforma no decorrer da sessão de Pregão.]
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Não obstante, a título de colaboração, mais uma vez
ressaltando que se trata, o Pregão Eletrônico, de procedimento cuja
celeridade é umas das principais características e que o dispositivo
aludido, prescrito na Lei 8.666/93, referente ao ponto 5,
aparentemente, não estaria compatível com a modalidade em
questão.

Por fim, quanto ao item 6 da lista de verificação em tela,
destacamos que, para fins de publicidade do resultado do certame, o
mesmo dá-se, s.m.j., após a homologação do certame pela autoridade
competente, momento em que todos os atos são corroborados e
divulgados no DOU.

Sendo estas as nossas considerações, evoluo o presente,
para ciência, bem como aferição da questão levantada, acerca da não
publicação do edital do certame no Comprasnet, ação esta alheia ao
Pregoeiro e de melhor aclaramento por parte da Seção de Licitações
e Contrato, responsável pela medida, ainda na fase interna do
certame.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 19/01/2022, às 16:11, 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
1002068 e o código CRC 0FBF7C77.

0006075-19.2021.6.02.8000 1002068v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
À Seção de Licitações e Contratos
 
Senhora Chefe,
 
Em face do encaminhamento, especialmente tendo

em vista o consignado pelo Ilustre Assessor Jurídico, no
Parecer de evento 1001723, este servidor, responsável pela
condução da sessão do certame licitatório, apresenta os
seguintes esclarecimentos, para aferição futura, guardada a
presumível competência:

1) Quanto ao disposto no item 10, da lista de
verificação a cargo da Assessoria Jurídica, relativamente à
aferição técnica:

O objeto do certame, por suas características,
descreve de forma singular a prestação de serviços
pretendidas. Trata-se o certame, na modalidade Pregão
Eletrônico, de evento cuja celeridade é da essência do
procedimento. Este servidor, condutor do sessão, entendeu
que seria prescindível o pronunciamento da unidade
demandante da aquisição, posto que os termos consignados
em edital e anexos, em especial o Termo de Referência, por
sua simplicidade e inexistência de elementos técnicos com a
mínima complexidade, poderiam ser avaliados diretamente,
inclusive sem a necessidadade de consulta à equipe de apoio.

Veja-se que, na proposta vencedora, há uma
completa aderência às cláusulas de execução, tornando-se,
reiteramos, dispensável a cognição da unidade demandante,
baseando, inclusive, nos princípios da economia processual e
eficiência administrativa.

Quanto aos itens 5, no que pertine à ausência
de publicação no DOU do ato de adjudicação, bem como o
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6:  constar o comprovante da publicação do resultado da
licitação no processo, entendemos que referidos temas fogem
à alçada do Pregoeiro, restrito que está ao rito do certame
durante a operacionalização da plataforma no decorrer da
sessão de Pregão.

Não obstante, a título de colaboração, mais uma
vez ressaltando que se trata, o Pregão Eletrônico, de
procedimento cuja celeridade é umas das principais
características e que o dispositivo aludido, prescrito na Lei
8.666/93, referente ao ponto 5, aparentemente, não estaria
compatível com a modalidade em questão.

Por fim, quanto ao item 6 da lista de verificação em
tela, destacamos que, para fins de publicidade do resultado do
certame, o mesmo dá-se, s.m.j., após a homologação do
certame pela autoridade competente, momento em que todos
os atos são corroborados e divulgados no DOU.

Sendo estas as nossas considerações, tendo em
vista a orientação do Senhor Secretário de Administração,
evoluo o presente, para ciência, bem como aferição da
questão levantada, acerca da não publicação do edital do
certame no Comprasnet, referida no último parágrafo do
pronunciamento acima grafado, ação esta alheia ao Pregoeiro
e de melhor aclaramento por desta Seção de Licitações e
Contrato, responsável pela medida, ainda na fase interna do
certame.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Pregoeiro,
em 19/01/2022, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1002180 e o código CRC A8002A26.

0006075-19.2021.6.02.8000 1002180v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
À AJ-DG,
Senhor Assessor Jurídico,
Diante do Parecer 1001723, tenho a esclarecer que

houve publicação do edital no Comprasnet, uma vez que para
sair o Aviso de Licitação no DOU, primeiramente, a licitação
tem que ser divulgada através daquele sistema.

A matéria publicada no DOU é tão somente um
resumo da divulgação do edital realizada no Comprasnet.

No caso em tela, o que aconteceu, por um lapso de
memória desta subscritora, foi a não juntada do comprovante
da referida divulgação no Comprasnet, o que foi feito nesta
data, conforme documento anexado 1002285.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 19/01/2022, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1002288 e o código CRC 8016CD76.

0006075-19.2021.6.02.8000 1002288v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
Após os esclarceimentos prestados pelo Pregoeiro e

pela SLC, em atenção ao Parecer 29 (doc. 1001723), devolvo
os autos à AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/01/2022, às 19:22, 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
1002355 e o código CRC 1DF796D4.

0006075-19.2021.6.02.8000 1002355v1
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PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 37 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Secretário,
 
Ciente acerca do saneamento processual efetivado

frente aos apontamentos feitos no Parecer 29 (1001723),
desta Assessoria Jurídica.

 
Todavia, em que pese os mesmos, esta unidade

ainda entende por apropriada a efetivação de diligência junto
à unidade demandante, de forma a melhor esclarecer o
registro constante da necessidade de conformidade técnica da
contratação que se almeja, conforme item 10 da lista de
verificação constante da mencinada peça técnica (1001723).

 
Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 20/01/2022, às 13:47, 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
1002593 e o código CRC 900A7066.

0006075-19.2021.6.02.8000 1002593v4
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DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2022.
R.H.
À SEGEC (unidade demandante da prestação dos

serviços licitados), à ACS e à SAAP (a título
colaborativo), para se pronunciar em relação à diligência
solicitada pelo Sr. Assessor Jurídico da Diretoria-geral deste
Tribunal, conforme Parecer nº 37 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG (1002593).

Após, encaminhar os autos àquela unidade
consultiva.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/01/2022, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1002722 e o código CRC 25216813.

0006075-19.2021.6.02.8000 1002722v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
À SAD.
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Parecer nº 37 (1002593), que solicita

esclarecimentos quanto a necessidade de conformidade técnica à
contratação almejada, informamos que o acordo em questão trata da
prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada.

Dessa forma, considerando que o serviço, para ser
executado integralmente e de forma satisfatória, dependerá do uso
de equipamentos de gravação e transmissão próprios da contratada,
bem como do manuseio do sistema de sonorização e gravação de
áudio pertencente a este Tribunal, recomendamos, apesar da
ausência no documento convocatório, apenas para fins de registro,
que seja solicitado junto à empresa vencedora do certame ao menos
1 (um) atestado de capacidade técnica, conforme estabelece o Art.
30, II, da Lei. 8.666/1993.

Importa destacar que tal exigência, por não ter sido
prevista nos documentos formadores da contratação, não ensejará
inabilitação da empresa vencedora, mas tão somente viabilizará o
registro da comprovação de sua capacidade técnica para empreender
a tarefa determinada. 

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 21/01/2022, às 09:42, 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
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1003147 e o código CRC 9F5921E1.
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INFORMAÇÃO Nº 257 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CARP/SAAP

 
Senhor Secretário, 
 
Em razão de o servidor Moacir de Barros Pedrosa Júnior,

representar a Unidade Técnica que compõe a Equipe constituída pela Portaria
nº 88/2019 (doc. 0511213), alterada pela Portaria 131/2021 (doc. 0517899) e
pela Portaria 352/2019 (doc. 0593895),  encaminho os presentes autos ao
referido servidor para que ele se pronuncie a respeito do disposto
no Despacho GSAD (1002722).

 
 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Chefe de Seção, em 21/01/2022, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003241 e o código CRC 3C9BD2CA.

0006075-19.2021.6.02.8000 1003241v3

Informação 257 (1003241)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 433



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

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
Em atenção ao Despacho 1003147, oriento a

SEGEC buscar esclarecer com a proponente as dúvidas da
Unidade, posto que, como bem assinalado, não se trata de
juízo habilitatório, mas de pertinência técnica da proposta, em
sede de diligência, na forma assinalada pela AJ-DG.

Para tanto, consta da proposta de preços
(doc. 1000535) o telefone e demais contatos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/01/2022, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003587 e o código CRC 993349A5.

0006075-19.2021.6.02.8000 1003587v1
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E-mail - 1004021

Data de Envio: 
  24/01/2022 16:54:20

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

Para:
    grinys.sc@gmail.com

Assunto: 
  TRE/AL - Atestado de capacidade técnica

Mensagem: 
  Senhores Representantes,

Na condição de representante deste Tribunal, promotor do Pregão Eletrônico nº 02/2022, que teve essa
como empresa vencedora, solicito, apenas para fins de registros, que seja encaminhado ao menos 1 (um)
atestado de capacidade técnica, certidão ou qualquer outro documento que demonstre conformidade
técnica com o objeto licitado.

Importa destacar que tal exigência, por não ter sido prevista nos documentos formadores da contratação,
não ensejará inabilitação dessa empresa, mas tão somente viabilizará o registro da comprovação de sua
capacidade técnica para empreender a tarefa determinada. 

Certo de sua compreensão e colaboração, aguardo o envio da documentação.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
Seção de Gestão de Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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Guilherme Rebelo <guilhermerebelo.treal@gmail.com>

[segec] TRE/AL - Atestado de capacidade técnica 
1 mensagem

Guilherme Machado Rebelo <guilhermerebelo@tre-al.jus.br> 25 de janeiro de 2022 12:11
Responder a: guilhermerebelo@tre-al.jus.br
Para: guilhermerebelo.treal@gmail.com

Bom dia!

Senhor Guilherme Machado, informamos que a TMB serviços já realizou esses serviços em outras ocasiões, porem como esses serviços foram para pessoa física não foi possível emitir
atestado de capacidade técnica.

Infelizmente não temos como apresentar o atestado solicitado. 

Segue em anexo declaração de ciência do edital e capacidade técnica.

Cordialmente,
Fernando Barros
Chefe Setor de Licitações
TMB Serviços 
CNPJ: 37.221.415/0001-03

Em seg, 24 de jan de 2022 16:54, TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br> escreveu: 
Senhores Representantes, 
 
Na condição de representante deste Tribunal, promotor do Pregão Eletrônico nº 02/2022, que teve essa como empresa vencedora, solicito, apenas para fins de registros, que seja
encaminhado ao menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, certidão ou qualquer outro documento que demonstre conformidade técnica com o objeto licitado. 
 
Importa destacar que tal exigência, por não ter sido prevista nos documentos formadores da contratação, não ensejará inabilitação dessa empresa, mas tão somente viabilizará o
registro da comprovação de sua capacidade técnica para empreender a tarefa determinada.  
 
Certo de sua compreensão e colaboração, aguardo o envio da documentação. 
 
Cordialmente, 
Guilherme Machado Rebelo 
Seção de Gestão de Contratos 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA.pdf 
512K
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TMB SERVIÇOS 
CNPJ: 37.221.415/0001-03 

 

Rua Ernesto Cavalcante 16 Afogados – Recife – PE – CEP 50.760-012 TEL: (81) 98793-4786 
E-Mail: grinys.sc@gmail.com 
CNPJ: 37.221.415/0001-03 

 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 
 
 
THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 inscrita no CNPJ nº 
37.221.415/0001-03, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) Thamyres 
Grinys de Moura Barbosa ,portador (a) da Carteira de identidade nº 8935797 e de CPF 
nº 105.494.884-48. 
 
 
DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022, sob as 
sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, tem total ciência do 
edital e seus anexos, e que tem a capacidade técnica necessária para execução dos 
serviços a serem contratados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 25/01/2022 
Thamyres Grinys de Moura Barbosa 
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DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2022.
À SAD.
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Parecer nº 37 (1002593), que solicita

esclarecimentos quanto a necessidade de conformidade técnica à
contratação almejada, informamos que diligenciamos, junto à
empresa TMB Serviços, a apresentação de documento que
demonstrasse conformidade técnica com o objeto licitado (ver E-
mail 1004021).

Na sua manifestação, a representante da licitante
informou que já realizou esse tipo de serviço em outras ocasiões, no
entanto, os mesmos foram prestados para pessoa física, não
sendo possível emitir atestado de capacidade técnica (1004253).

Em complementação, a empresa encaminhou uma
declaração de ciência (1004254) do teor do edital e seus anexos, na
qual afirma ter a capacidade técnica necessária para execução dos
serviços a serem contratados.

Considerando que não houve previsão editalícia acerca
da inabilitação pela ausência de atestado de capacidade técnica,
evoluo os autos para que a situação seja analisada.

Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 25/01/2022, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1004255 e o código CRC A91EBE2A.

0006075-19.2021.6.02.8000 1004255v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2022.
R.H.
À AJ-DG.
Senhor Assessor,
Após a realização da diligência solicitada por essa

unidade consultiva (v. docs. 1004021, 1004253,
1004254 e 1004255), faço-lhe os presentes autos conclusos
para análise e continuidade do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 25/01/2022, às 17:42, 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?
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DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2022.
Senhora Secretária de Administração Substituta,
 
Após a complementação da instrução reportada no

Despacho GSAD 1004468, esta Assessoria Jurídica ainda
entente como pendente o cumprimento da recomendação
aposta no Parecer 29 (1001723), reforçada que foi no Parecer
37 (1002593), especificamente no que se refere ao item 10, da
lista de verificação constante do primeiro aparte opinativo
(Parecer 29 - 1001723), relacionado à necessidade de aferição
de conformidade técnica da contratação que se pretende, pela
unidade demandante neste TRE/AL.

 
A Seção de Gestão de Contratos, no Despacho

SEGEC 1004255, salvo melhor entendimento, não apontou de
forma clara e cabal ser a solução que se almeja contratar
apropriada tecnicamente, como pede a legislação de regência
em situações que tais.

 
É de registrar, por oportuno, como já registrou o

Senhor Secretário de Administração no Despacho GSAD
1003587, que não se trata, aqui, de juízo habilitatório, mas de
pertinência técnica da proposta, em sede de diligência.

 
Ou seja, basta a unidade demandante dizer de

forma clara no processo que a proposta licitada esta conforme
e de acordo com o que se pretendia.

 
A falta desse "ok" inviabiliza a plena regularidade

do processo. 
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Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/01/2022, às 14:45, 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
1004888 e o código CRC C35F3089.
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DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2022.
À Assessoria Jurídica.
Senhor Assessor,
 
Em que pese a SEGEC ter sido a unidade demandante

desta pretensa contratação, que envolve elementos técnicos em sua
execução, esta Seção não possui competência técnica específica para
atestar se o serviço proposto pela empresa vencedora atenderá
integralmente às necessidades deste Tribunal, mas tão
somente verificar os aspectos administrativos.

Nesse sentido, ao observar a proposta vencedora, é
possível depreender que existe total concordância com os termos
consignados no edital e seus anexos.

Desse modo, no decorrer da execução do contrato,
caberá às unidades técnicas fiscalizadoras verificarem se o serviço
prestado estará a contento, relatando, de forma circunstanciada, nos
devidos autos, a análise e a conclusão acerca das ocorrências que
julgarem necessárias.

Sendo estas as nossas considerações, evoluo os autos
para análise e continuidade dos procedimentos da contratação
pretendida. 

 
Respeitosamente, 

 

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 27/01/2022, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1005377 e o código CRC C1E98952.
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DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2022.
Atesto ciência acerca do que disposto no Despacho

SEGEC 1005377.
 
À Secretaria de Administração, pontuando que o

atesto de que o serviço proposto pela empresa vencedora
atenderá integralmente às necessidades deste Tribunal é
condição prévia e essencial à formalização da contratação
constante dos presentes autos. É, em verdade, condição
primeira e básica. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 27/01/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1005543 e o código CRC 567B96AD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 350 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

À Assessoria Jurídica da Diretoria-geral - AJ-DG.
 
Senhor Assessor,
 
Tratam os autos de procedimento licitatório, modalidade

pregão, forma eletrônica, com o número de série 02/2022, realizado
por este Tribunal no dia 13 deste mês, cujo objeto foi a contratação
de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de
serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação
de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente
para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, nas
condições e especificações descritas no instrumento convocatório e
anexos, o qual foi adjudicado pelo pregoeiro condutor do certame à
empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA ***494.884-88
(TMB SERVIÇOS), inscrita no CNPJ sob o número 37.221.415/0001-
03 (v. docs. 0996618, 1000468 e 1000476).

Pois bem.
Uma vez concluído o certame, foram os autos

encaminhados a essa Assessoria Jurídica para análise da legalidade
do procedimento, conforme "Relatório" - Lista de Verificação do
Pregão Eletrônico nº 02/2022 - Anexo XI - Portaria Nº
226/2018/GPRES (v. doc. 1001620).

Nessa assessoria, por meio do Parecer nº 29/2022 - AJ-
DG, essa unidade entendeu que o Sr. Pregoeiro não aferiu a
"conformidade técnica" da proposta declarada vencedora, baixando
os autos em diligência (v. doc. 1001723).

Sobre o ponto objeto da diligência acima citada, o Sr.
Pregoeiro assim se pronunciou, verbis (1002068):

 
 
Em face do encaminhamento, especialmente tendo em
vista o consignado pelo Ilustre Assessor Jurídico, no
Parecer de evento 1001723, este servidor, responsável
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pela condução da sessão do certame licitatório,
apresenta os seguintes esclarecimentos, guardada a
presumível competência:
1) Quanto ao disposto no item 10, da lista de
verificação a cargo da Assessoria Jurídica,
relativamente à aferição técnica:
O objeto do certame, por suas características, descreve
de forma singular a prestação de serviços pretendidas.
Trata-se o certame, na modalidade Pregão Eletrônico,
de evento cuja celeridade é da essência do
procedimento. Este servidor, condutor do sessão,
entendeu que seria prescindível o pronunciamento da
unidade demandante da aquisição, posto que os termos
consignados em edital e anexos, em especial o Termo de
Referência, por sua simplicidade e inexistência de
elementos técnicos com a mínima complexidade,
poderiam ser avaliados diretamente, inclusive sem a
necessidadade de consulta à equipe de apoio.
Veja-se que, na proposta vencedora, há uma completa
aderência às cláusulas de execução, tornando-se,
reiteramos, dispensável a cognição da unidade
demandante, baseando, inclusive, nos princípios da
economia processual e eficiência administrativa.
 

Apresentados os esclarecimentos acima pelo Sr.
Pregoeiro quanto à "aferição de conformidade técnica", os autos
foram enviados a essa unidade consultiva, que, mais uma vez
entendeu "por apropriada a efetivação de diligência junto à unidade
demandante, de forma a melhor esclarecer o registro constante da
necessidade de conformidade técnica da contratação que se almeja,
conforme item 10 da lista de verificação constante da mencinada
(sic) peça técnica (1001723)." - ver documento 1002593.

Pois bem.
Não obstante a ausência de previsão no instrumento

convocatório de apresentação de atestado de capacidade técnica
operacional dos potenciais licitantes, a SEGEC, unidade
administrativa autora do termo de referência dos serviços objeto do
certame, atendendo diligência dessa assessoria, consultou a empresa
adjudicatária quanto à possibilidade de encaminhar "ao menos 1 (um)
atestado de capacidade técnica, certidão ou qualquer outro
documento que demonstre conformidade técnica com o objeto
licitado", para fins de registro, destacando na própria consulta que a
solicitação de apresentação de eventual atestado não infirmaria a
habilitação da empresa, mas viabilizaria tão somente "o registro da
comprovação de sua capacidade técnica para empreender a tarefa
determinada" - ver documento 1004021.

Ao responder à consulta da SEGEC, a empresa
adjudicatária informou que "a TMB serviços já realizou esses
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serviços em outras ocasiões, porem (sic) como esses serviços foram
para pessoa física não foi possível emitir atestado de capacidade
técnica. Infelizmente não temos como apresentar o atestado
solicitado." (v. doc. 1004253).

Contudo, carreou aos autos declaração nos seguintes
termos, verbis (v. doc. 1004254):

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448
inscrita no CNPJ nº 37.221.415/0001-03, por intermédio
de seu representante legal o (a) Sr.(a) Thamyres Grinys
de Moura Barbosa ,portador (a) da Carteira de
identidade nº 8935797 e de CPF nº 105.494.884-48.
DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico nº 02/2022, sob as sanções administrativas e
sob penas da Lei, que esta empresa, tem total ciência
do edital e seus anexos, e que tem a capacidade técnica
necessária para execução dos serviços a serem
contratados.
Recife, 25/01/2022
Thamyres Grinys de Moura Barbosa
 

 
Por fim, apesar dos esclarecimentos prestados pela

empresa e pela unidade demandante, essa Assessoria Jurídica, ainda
em juízo de diligência, requereu que a unidade demandante - SEGEC
- informasse que o serviço proposto  pela empresa TBM SERVIÇOS 
"atenderá integralmente às necessidades deste Tribunal" como
"condição prévia e essencial à formalização da contratação constante
dos presentes autos. É, em verdade, condição primeira e básica.".
Concluiu (v. doc. 1005543).

É o relatório.
De início cabe registrar que a condição prévia para a

formalização da contratação dos serviços demandados é a realização
de procedimento licitatório, nos termos do ordenamento jurídico
vigente.

No caso concreto, as regras regentes da
contratação foram previstas no instrumento convocatório expedido
pela Administração, após prévia aprovação dessa Assessoria Jurídica.

Do edital constam as etapas que deverão ser observadas
pelo pregoeiro - desde a abertura da sessão pública e envio de lances
(fase competitva), julgamento e aceitação da proposta, habilitação,
previsão da fase recursal (no caso destes autos, não houve recurso),
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adjudicação do objeto ao vencedor (no caso dos autos o objeto foi
adjudicado à empresa TBM SERVIÇOS) e a previsão da homologação
pela autoridade superior (ainda pendente em face da análise da
legalidade do processo licitatório por essa assessoria jurídica).

Por outro lado, não consta (do edital) a exigência de
habilitação técnica (operacional da empresa e/ou profissional),
conforme asseverou a unidade demandante (v.
docs. 1004021 e 1004255), mas, tão somente, habilitação jurídica,
fiscal e trabalhista , bem como habilitação econômico-financeira (v.
Item 8, do Edital TRE/AL Nº 02/2022).

Quanto ao mérito da proposta, o julgamento formal e
material é de competência privativa do pregoeiro, ressalvado
superior entendimento em grau de recurso ou no exercício do poder
de autotutela pela autoridade competente.

Ao receber a proposta da licitante, o Sr. Pregoeiro a
analisou e a aceitou formal e materialmente, não vislumbrando
quaisquer dúvidas a serem dirimidas por unidades administrativas
deste Tribunal ou, ainda, mediante esclarecimentos junto à
proponente, conforme consignado em seu pronunciamento no
Despacho 1002068, verbis:

 
Em face do encaminhamento, especialmente tendo em
vista o consignado pelo Ilustre Assessor Jurídico, no
Parecer de evento 1001723, este servidor, responsável
pela condução da sessão do certame licitatório,
apresenta os seguintes esclarecimentos, guardada a
presumível competência:
1) Quanto ao disposto no item 10, da lista de
verificação a cargo da Assessoria Jurídica,
relativamente à aferição técnica:
O objeto do certame, por suas características, descreve
de forma singular a prestação de serviços pretendidas.
Trata-se o certame, na modalidade Pregão Eletrônico,
de evento cuja celeridade é da essência do
procedimento. Este servidor, condutor do sessão,
entendeu que seria prescindível o pronunciamento da
unidade demandante da aquisição, posto que os termos
consignados em edital e anexos, em especial o Termo de
Referência, por sua simplicidade e inexistência de
elementos técnicos com a mínima complexidade,
poderiam ser avaliados diretamente, inclusive sem a
necessidadade de consulta à equipe de apoio.
Veja-se que, na proposta vencedora, há uma completa
aderência às cláusulas de execução, tornando-se,
reiteramos, dispensável a cognição da unidade
demandante, baseando, inclusive, nos princípios da
economia processual e eficiência administrativa.
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Assim sendo, no entender da Secretaria de
Administração, não caberia à unidade demandante ou autora do
termo de referência subrrogar-se nas funções legais e
regulamentares do Sr. Pregoeiro, para "declarar", "atestar" e/ou
"certificar" que a proposta julgada e aceita por ele (pregoeiro) atende
integralmente às necessidades do Tribunal, não obstante possa vir a
responder a diligências que lhe forem solicitadas, sem, contudo,
vinculá-lo à decisão (do pregoeiro), consubstanciando, então, uma
peça opinativa.

Uma vez julgada e aceita formal e materialmente a
proposta pelo Sr. Pregoeiro, a decisão administrativa por ele
(pregoeiro) exarada somente poderá ser alterada
administrativamente pela autoridade superior competente em grau
de recurso ou no exercício do poder de autotutela.

Postas estas considerações e, mais uma vez pedindo
vênia para aqueles que entendem de modo diverso, uma vez
observadas a ordem jurídica vigente e as disposições editalícias
regentes do procedimento licitatório, considerando a atual fase
processual, a Secretaria de Administração vem manifestar no sentido
de que os autos deverão seguir o rito previsto no Decreto Federal Nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, e, por conseguinte,
encaminhados, após o parecer final dessa assessoria, à autoridade
superior para conhecimento e deliberação, procedendo ou não a
homologação do certame, a declaração de nulidade ou sua revogação,
em face de oportunidade e conveniência administrativas, com os
registros que entender pertinentes.

Por fim, o que poderia ser objeto de análise, também,
seria uma possível incongruência observada entre a descrição do
objeto no instrumento convocatório (subitem 1.1 do edital),
classificando os serviços como "não contínuos", e o subitem 1.2 do
mesmo edital, que prevê a possibilidade de prorrogação contatual,
com apoio no art. 57, II, da Lei Nº 8.666/93, aplicável, nos termos da
lei, aos casos de contratação de serviços continuados. 

Essa previsão consta também do termo de referência e
da minuta do termo de contrato, que servem de anexos ao
instrumento convocatório.

À consideração de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 27/01/2022, às 21:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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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 janeiro de 2022.
 
 
Em tempo, devolvo os presentes autos à SEGEC, no

intuito de informar se a proposta da empresa TMB Serviços,
CNPJ nº 37.221.415/0001-03, 1000535, atende as
necessidades deste Regional e estão de acordo com o Termo
de Referência, 0987519.

 
Após, que os autos retornem a este Gabinete.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/01/2022, às 15:19, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1006670 e o código CRC A99D9AC3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2022.
À SJ.
Em atenção ao Despacho GSAD 1006670, encaminho os

autos para que seja informado se a proposta da empresa TMB
Serviços, CNPJ nº 37.221.415/0001-03, 1000535, atende às
necessidades deste Regional e estão de acordo com o Termo de
Referência, 0987519.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 31/01/2022, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1006684 e o código CRC E1ADBAA3.
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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 janeiro de 2022.
Ciente. Remetam-se os autos à CARP para se pronunciar 

acerca do Despacho SEGEC 1006684.
Após, retornem os autos a este Gabinete.
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 31/01/2022, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1006722 e o código CRC 85672279.
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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 janeiro de 2022.
Ciente. Remetam-se os autos à SAAP para se

pronunciar  acerca do Despacho SEGEC 1006684.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO APEL, Coordenador Substituto,
em 31/01/2022, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1006758 e o código CRC 13274914.
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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 janeiro de 2022.
Em atenção aos Despachos GSJ 1006722 e CARP

1006758, acerca da manifestação desta Seção quanto ao
entendimento se a proposta da Empresa TMB Serviços, CNPJ
nº 37.221.415/0001-03, vencedora do certame
licitatório, atende às necessidades deste Regional no tocante
ao contido no Termo de Referência objeto da presente
contratação, entendemos que tal manifestação deverá advir da
Unidade Requisitante da presente demanda - SEGEC 0935200.

Desta forma, s.m.j., retorno os autos à
Coordenadoria de Acompanhamento e Registros Plenários
para o devido encaminhamento do feito.

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA JUDITH MOURA DE ALMEIDA
LIMA, Analista Judiciário, em 31/01/2022, às 20:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1006962 e o código CRC C4FB4432.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2022.

De acordo com o entendimento da Chefe Substituta da Seção de Acompanhamento e
Atos Preparatórios.

À Secretaria Judiciária para o devido encaminhamento do feito.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO APEL, Coordenador Substituto,
em 01/02/2022, às 13:58, 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
1007188 e o código CRC BA04F050.
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DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2022.
Tendo em vista a manifestação da lavra

da Coordenadoria de Acompanhamento e Registros
Plenários (1006962), devolva-se à SEGEC, o presente
procedimento, para continuidade do feito.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 01/02/2022, às 15:36, 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
1007206 e o código CRC F0A02C17.

0006075-19.2021.6.02.8000 1007206v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2022.
À SAD.
Senhora Secretária,
 
A proposta da empresa vencedora (1000535),

aparentemente, está em consonância com o item III -
 ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES, do Termo de
Referência (0987519). 

Ressalte-se, mais uma vez que, no decorrer da execução
do contrato, caberá às unidades técnicas fiscalizadoras verificarem
se o serviço prestado estará a contento, relatando, de forma
circunstanciada, nos devidos autos, a análise e a conclusão acerca
das ocorrências que julgarem necessárias.

Sendo estas as nossas considerações, evoluo os autos
para análise e continuidade dos procedimentos da contratação
pretendida. 

 
Respeitosamente, 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 01/02/2022, às 17:42, 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
1007360 e o código CRC 87768441.
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DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2022.
 
 
À AJ-DG, com a informação de que a proposta da

empresa vencedora, 1000535, está em consonância com o
Termo de Referência (0987519), Despacho SEGEC 1007360.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/02/2022, às 18:33, 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
1007416 e o código CRC B19CF81E.
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PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 91 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Aferida a conformidade técnica reclamada no item
9 da lista de verificação constante do Parecer 29 (1001723),
como se pode depreender da atuação da Secretaria de
Administração constante do processo; e em especial
no Despacho SEGEC 1007360 e no Despacho GSAD 1007416,
atesto a regularidade do certame objeto dos presentes autos. 

 
Desta feita, em complemento ao mencionado

Parecer 29 (1001723), concluímos pela legalidade do
procedimento licitatório, realizado por meio do Pregão
Eletrônico nº 02/2022, objetivando a contratação de empresa
especializada para prestação, de forma não contínua, de
serviços de operação e monitoramento de sistema de
sonorização e gravação de som e imagem, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal, conforme termo de referência (0987240), aprovado
pelo Senhor Secretário de Administração (0987247).

 
Assim, não vislumbramos óbice à homologação e

adjudicação de que trata o art. 43, inciso VI da Lei nº
8.666/1993, e posterior convocação do representante da
empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, CNPJ
37.221.415/0001-03, vencedora do certame, cuja
proposta totaliza o montante com o valor total
de R$77.975,00 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e
cinco reais), de acordo com a ata de julgamento das propostas
(1000468).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral,

para conhecimento e adoção das providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 02/02/2022, às 15:55, 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
1007729 e o código CRC 2334A4AD.
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de fevereiro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise da

regularidade do Eletrônico nº 02/2022, objetivando a contratação
de empresa especializada para prestação, de forma não
contínua, de serviços de  operação e monitoramento de
sistema de sonorização e gravação de som e imagem, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração
deste Tribunal, conforme termo de referência (0987240), aprovado
pelo Senhor Secretário de Administração (0987247).

 
Nesta senda, por conduto dos Pareceres AJ-DG nºs 29

(1001723), 37 (1002593) e 91 (1007729),  a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral concluiu pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à
homologação do PE nº 02/2022, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1000472), tendo como licitante vencedora (Grupo 1) a
Empresa -THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, inscrita
no CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03, pelo lance no valor total de
R$77.975,00 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os

atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 02/02/2022, às 17:09, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1007890 e o código CRC 202627AA.
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PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@

ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Contratação de empresa para serviços de operação e monitoramento de sistema de
sonorização e gravação de som e imagem.

Decisão nº 314 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Pareceres nsº 29 (1001723),  37 (1002593 ) e
91 (1007729), atestando a legalidade de todo o
certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2022, cujo objeto é a
 contratação de empresa especializada para prestação, de
forma não contínua, de serviços de  operação e
monitoramento de sistema de sonorização e gravação de som
e imagem, conforme termo de referência (0987240), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0987247), tendo como licitante
vencedora a empresa  THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA,
inscrita no CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03, pelo valor total de R$
77.975,00 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco
reais), em conformidade com o Resultado por Fornecedor (1000472),
a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (1000468), mais o Termo
de Adjudicação (1000476).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/02/2022, às 14:20, 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
1009033 e o código CRC E09DC68D.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00002/2022

 
Às 17:31 horas do dia 10 de fevereiro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0006075-19.2021,
Pregão nº 00002/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 135.791,2500
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 , pelo melhor lance de R$ 77.975,0000 .
 
Itens do grupo:

 1 - Locação equipamento - tradução simultânea / sonorização

 2 - Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização

 
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Locação equipamento - tradução simultânea / sonorização
Descrição Complementar: Sessão Plenária anual
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 96 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 104.287,6800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 , pelo melhor lance de R$ 62.112,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 14/01/2022
11:51:34 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THAMYRES GRINYS DE MOURA
BARBOSA 10549488448, CNPJ/CPF:37.221.415/0001-03, Melhor lance : R$

62.112,0000

Adjudicado 14/01/2022
11:51:39 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THAMYRES GRINYS DE MOURA
BARBOSA 10549488448, CNPJ/CPF:37.221.415/0001-03, Melhor lance : R$

62.112,0000

Homologado 10/02/2022
17:31:28

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização
Descrição Complementar: Sessão Plenária adicional estimada para ano eleitoral.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 29 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.503,5700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448 , pelo melhor lance de R$ 15.863,0000 .
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Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 14/01/2022
11:51:34 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THAMYRES GRINYS DE MOURA
BARBOSA 10549488448, CNPJ/CPF:37.221.415/0001-03, Melhor lance : R$

15.863,0000

Adjudicado 14/01/2022
11:51:39 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THAMYRES GRINYS DE MOURA
BARBOSA 10549488448, CNPJ/CPF:37.221.415/0001-03, Melhor lance : R$

15.863,0000

Homologado 10/02/2022
17:31:29

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

consolidação da minuta contratual, devendo informar à
COFIN o número do termo, para inclusão na respectiva nota
de empenho.

Em paralelo, à SEGEC, para ciência e
acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2022, 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
1011858 e o código CRC 615D8755.

0006075-19.2021.6.02.8000 1011858v1
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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 05302022021400157
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Nº 31, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo STJ n. 003126/2022. Contrato STJ n. 17/2022. CONTRATADA: FLEXFORM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. CNPJ: 49.058.654/0001-65. OBJETO:
Fornecimento de mobiliário para espaço físico da Enfam - auditório, salas de aula e de
vídeoconferência e laboratório de inovação, item 9. VIGÊNCIA: 10/02/2022 a 10/05/2022.
ASSINATURA: 10/02/2022. FUNDAMENTO: Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e Decretos n. 10.024, de 20 de
setembro de 2019, n. 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente, Lei n. 8.666,
de 21 de junho de 1993. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n. 60/2021. VALOR DO
CONTRATO: R$ 91.900,00. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PTRES: 203839. NE: 2022NE228 no
VALOR de R$ 91.900,00, N.D. 44.90.52. Ordinário, em 27/01/2022. SIGNATÁRIOS: Luiz
Antonio de Souza Cordeiro - SAD/STJ e Thais Rocamora Paszko, Rosemary da Penha Curti
Lima - Contratada.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo STJ 4519/2020. Contrato STJ 12/2022. CONTRATADA: Saúde Suplementar Soluções
em Gestão de Consultoria e Treinamento Ltda. CNPJ: 10.981.905/0001-43. OBJETO:
Prestação de serviços especializados em auditoria técnica e administrativa em saúde no
Programa de Assistência aos Servidores do Superior Tribunal de Justiça - PRÓ-SER.
FUNDAMENTO: Leis 8.666/1993 e 10.520/2002; LC 123/2006; Decretos 10.024/2019 e
8.538/2015. MODALIDADE: Pregão Eletrônico 77/2021. ASSINATURA: 10/02/2022.
VIGÊNCIA: 09/03/2022 a 08/03/2025. VALOR DO CONTRATO: R$ 3.650.146,20. CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO: P.T.R. 203839, E.D. 339039. NE: 2022NE259, Estimativo, no VALOR de R$
1.125.461,75, em 31/01/2022. SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO -
SAD/STJ, e BRUNO SANTOS DA SILVA LIMAS - Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo STJ 18098/2020. 1º Termo Aditivo ao Contrato STJ 50/2021. CONTRATADA: Claro
S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47. OBJETO: Inclusão de filial para faturamento e acréscimo
contratual. FUNDAMENTO: Art. 65, I, "b" c/c § 1° e art. 65, II, da Lei 8.666/1993.
ASSINATURA: 11/02/2022. VIGÊNCIA: 11/02/2022 a 12/02/2024. VALOR DO CONTRATO: R$
1.319.460,00. SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO - SAD/STJ, e MARIA
AUXILIADORA BRAGA DE SOUSA, MARCELO VITOR MACHADO DA SILVA - Contratada.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 6000587/2022-00. Aquisição de cartuchos, fusores e peças para impressoras.
Pregão Eletrônico nº 008/2022. Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda.
CNPJ. 10.742.589/0001-57. Item/ quantidade/valor unitário: 3/50/R$98,00, 4/40/R$110,00
e 6/30/R$89,00. Vigência: de 4/2/2022 a 4/2/2023. A ata de registro de preços, na íntegra,
encontra-se disponível em https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Adriana
Jácomo Henriques, Secretária de Administração Substituta.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AUDITORIA DA 9ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2022, celebrado entre a União Federal, por
intermédio da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, e a Empresa THIAGO
ANTONIO DE MELLO, CNPJ nº 07.185.995/0001-51. Objeto: Contratação de sociedade
empresária especializada para a prestação de serviços de desinsetização, desratização,
descupinização e de combate a escorpiões e larvas de mosquitos nas dependências da
Auditoria da 9ª CJM. Valor estimado: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Dotação
Orçamentária: Natureza de Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica, 167544 - JUPROC - Julgamento de Processos e Gestão Administrativa, Encargo
13.02.05.00.000 - Contratação de serviço de desratização. Vigência: 12 (doze) meses,
contados a partir de 09 de fevereiro de 2022. Signatários: Dr. Jorge Luiz de Oliveira da
Silva, Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, pela contratante, e Sr. Thiago
Antônio de Mello, pela contratada.

AUDITORIA DA 12ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESPÉCIE: Contratação da empresa AMAZONAS ENERGIA S/A, CNPJ: 02.341.467/0001-20.
OBJETO: Serviços de fornecimento de energia elétrica.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XXII,
da Lei 8666/93.VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$72.000,00 (setenta e dois mil
reais).VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de sua publicação oficial.RECONHECIDA A
DISPENSA POR: Sheyla Costa Bastos Dias, Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM,
em 06/02/2022. RATIFICADO POR: Luis Carlos Gomes Mattos, Ministro-Presidente do
Superior Tribunal Militar, em 10/02/2022.PROCESSSO SEI nº: 000008/22-12.125.

RAFAEL AUGUSTO DE CARVALHO
Gestor Financeiro

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESPÉCIE:Contratação da empresa MANAUS AMBIENTAL S.A. (ÁGUAS DE MANAUS), CNPJ:
03.264.927/0001-27.OBJETO: Serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da publicação oficial. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25,
Caput, da Lei 8666/93. RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE POR: Sheyla Costa Bastos Dias,
Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM, em 03/02/2022. RATIFICADO POR: Luis
Carlos Gomes Mattos, Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, em
10/02/2022.PROCESSSO SEI nº: 000007/22-12.125.

RAFAEL AUGUSTO DE CARVALHO
Gestor Financeiro

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato de Termo Aditivo - 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 0003326-
34.2015.4.01.8000. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de
Despesa 33.90.39. Primeiro Termo Aditivo ao Credenciamento 017/2016
Credenciado: Clínica de Fisioterapia Fisio Plus Ltda- EPP Objeto: objeto alterar
o preâmbulo e incluir a Cláusula Sexta com disposições atinentes à proteção de
dados pelas Partes. Data da Assinatura 10/02/2022. Assina pelo TRF 1ª Região,
Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Adriana
Fernandes Barreto, Talita Marie Yamauaki Barros, Pollyanna Ferreira,
Administradoras.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Extrato de termo de credenciamento - Fundamento Legal: Lei 14.133, de
1º/4/2021, arts. 74, IV, 78, I e 79; Regulamento Geral do Pro-Social (Resolução Presi/Secbe
09/2014), aprovado pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social na sessão do dia 9/4/2014 e
homologado pelo Conselho de Administração na sessão do dia 22/4/2014, texto compilado,
com vigência a partir de 16/6/2020; Processo Administrativo 6.839/2006, convertido no
PAe 0007218-48.2015.4.01.8000. Processo Administrativo PAe 0066282-76.2021.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Termo de
Credenciamento 14921395. Credenciada: Homelife Serviços de Emergência Móvel Ltda..
Objeto: Prestação, pela Credenciada, de serviços de assistência à saúde. Assinatura:
08/02/2022. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela
empresa, Celso do Amaral Mello Neto, Administrador.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Extrato de 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 0059606-15.2021.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Termo de Credenciamento
14679862. Credenciada: Clinica Anima Vita S/S. Objeto: Prestação, pela Credenciada, de
serviços de assistência à saúde. Assinatura: 09/02/2022. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos
Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Carlos Gropen Junior,
Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à DEXON
TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA., CNPJ nº 07.771.064/0001-35, a penalidade de impedimento
de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 1 mês, a
partir desta publicação, pelo descumprimento dos subitens 6.2.2 a 6.2.3 do Termo de
Referência e o subitem 5.1. do Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2021, nos termos do
subitem 22.1.1 do Edital, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 49,
inciso II, do Decreto nº 10.024/2019. A penalidade é resultado da apuração de
descumprimento de obrigações editalícias, mediante Processo Administrativo nº 0305576-
97.2021.4.03.8000. Data: 31/01/2022.

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO
Diretor-Geral

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à IAGO LUCAS DE
OLIVEIRA 46918172808, CNPJ nº 39.451.179/0001-39, a penalidade de impedimento de
licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 1 mês, a
partir desta publicação, pelo descumprimento do subitem 7.28.2. do Edital do Pregão
Eletrônico nº 013/2021, nos termos do subitem 21.1.1. do Edital, com fundamento no art.
7º da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 49, inciso II, do Decreto nº 10.024/2019. A penalidade
é resultado da apuração de descumprimento de obrigação editalícia, mediante Processo
Administrativo nº 0319677-42.2021.4.03.8000. Data: 31/01/2022.

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO
Diretor-Geral

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à LOUREIRO E
FIGUEIREDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ nº 40.976.095/0001-06, a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo
de 1 mês, a partir desta publicação, pelo descumprimento do Item 2. do Termo de
Referência e o subitem 5.1. do Edital do Pregão Eletrônico nº 042/2021, nos termos do
subitem 21.1.1 do Edital, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 49,
inciso II, do Decreto nº 10.024/2019. A penalidade é resultado da apuração de
descumprimento de obrigações editalícias, mediante Processo Administrativo nº 0314708-
81.2021.4.03.8000. Data: 31/01/2022.

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO
Diretor-Geral

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à SOUZAFORTT
PROJETOS LTDA., CNPJ nº 27.216.321/0001-84, a penalidade de impedimento de licitar e
contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 1 mês, a partir desta
publicação, pelo descumprimento dos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.3 e 3.3.1
do Anexo B e o subitem 5.1. do Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2021, nos termos do
subitem 22.1.1 do Edital, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 49,
inciso II, do Decreto nº 10.024/2019. A penalidade é resultado da apuração de
descumprimento de obrigações editalícias, mediante Processo Administrativo nº 0313237-
30.2021.4.03.8000. Data: 31/01/2022.

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006075-19.2021.6.02.8000; O Presidente do

TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 10/02/2022, o

resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2022, que tem por objeto a contratação de

empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação

e monitoramento de sistema de sonorização e gravação de som e imagem, adjudicado

à empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, inscrita no CNPJ sob o nº

37.221.415/0001-03, pelo valor total de R$ 77.975,00 (setenta e sete mil, novecentos

e setenta e cinco reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º,

inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na

Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 11 de fevereiro de 2022.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.

À SGO/COFIN,

 

Informo, que foi reservado o nº 05/2022, para o Contrato minutado no PA SEI Nº
0006075-19.2021.6.02.8000.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 14/02/2022, às 09:00, 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
1012821 e o código CRC 4C0CAEF9.

0006075-19.2021.6.02.8000 1012821v1
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Contrato nº 05/2022 

Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000 
 
 
Contrato de prestação de serviços de 
operação e monitoramento do sistema de 
sonorização, que entre si celebram a 
União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e a 
THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA. 

 

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 nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado neste Município, e a 
empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, inscrita no CNPJ sob o nº 
37.221.415/0001-03, com endereço na Rua Ernesto Cavalcante 16 – Afogados – Recife - PE, 
CEP: 50.760-012, Tel: (81) 98793-4786, E-mail: grinys.sc@gmail.com, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por : THAMYRES GRINYS DE MOURA 
BARBOSA, portadora da Carteira de Identidade nº 8935797 SSP/PE, inscrita no CPF sob o nº 
105.494.884-48, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com 
fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 

Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 10.024, 
de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os contratantes 
sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam 
compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de 
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e 
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte 
de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e 
especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu 
Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 02/2022). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
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O valor total do presente contrato é de R$ 77.975,00 (setenta e sete mil, 
novecentos e setenta e cinco reais), considerando o quantitativo estimado para o período de 
12 (doze) meses de vigência contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/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 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  
 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores 
lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das 
transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 
intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO  
 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao 
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PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica) . 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste 
Termo de Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que 
se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que, 
pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de 
informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das 
sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a 
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao 
interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações 
em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do 
presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da 
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos 
serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 
danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus 
empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem 
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou 
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
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serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente 
materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo 
contratante; 

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ). 

 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 
observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos,  até 
o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário  Oficial 
da União. 

 
 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
nocontrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

 
 

III            - apresentar documentação falsa; 
 

IV         - causar o atraso na execução do objeto;  

 
V - não mantiver a proposta; 

VI             - falhar na execução do contrato; 

VII            - fraudar a execução do contrato; 

VIII          - comportar-se de modo inidôneo; 
 

IX           - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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 SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do 

descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre 
o valor atualizado do contrato; 
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b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou 
parcial das obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de 
participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas 
pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) 
eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas 
“c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

 
PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
PARÁGRAFO DEZ - 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 da Justiça Eleitoral 
de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados. 

 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 
totalou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e 
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em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração. 

 

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no DiárioOficial da União. 

 

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE  
 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinadopela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES  
 

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, noscasos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA  
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº 1000535), constantes no 
procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000.
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 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO  
 

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

 

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO  
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir: 

 
 
 
 

          Maceió/AL, 14 de fevereiro de 2022. 
 

Pelo TRE/AL 

 

 

 
 

Desembargador Otávio      Leão Praxedes  

Presidente do TRE/AL 
 

 

Pela Empresa 

 

 

 

 

 

Thamyres Grinys De Moura Barbosa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Encaminho, para fins de Check list, o contrato n° 05/2022, evento SEI nº 1012972.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 14/02/2022, às 13:05, 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
1012973 e o código CRC 0F802149.

0006075-19.2021.6.02.8000 1012973v1
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E-mail - 1012986

Data de Envio: 
  14/02/2022 13:16:45

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    grinys.sc@gmail.com

Assunto: 
  Contrato nº 05/2022-TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  
À senhora THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA,
Representante da empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA,

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do
Contrato nº 05/2022 (Processo SEI n.º 0006075-19.2021.6.02.8000), para imprimi-lo em 02 (duas) vias,
assinar em cada uma delas e devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP,
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Contrato_1012972_05___Contratacao_de_servico_de_sonorizacao_e_gravacao_PA_0006075_19.2021.pdf
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0006075-19.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1009033 
 1012972

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1000509 

 1013064

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/02/2022, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013019 e o código CRC 3C0C456F.

0006075-19.2021.6.02.8000 1013019v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
O presente procedimento foi enviado a esta unidade

pela SLC(1012821), com a informação do número de contrato,
deduz-se, para emissão de nota de empenho.

Entretanto, para emissão das NE´s, necessitamos
que seja encaminhada a memória de cálculo com os valores a
serem empenhados, por ação orçamentária.

À consideração superior.
 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 14/02/2022, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013063 e o código CRC 14E00BAA.

0006075-19.2021.6.02.8000 1013063v1
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LMN?@OP@;=MQARSTUVWXYZ[W\]VYẐXZU_̀ WTZaTWa_YTZFJHGbGccGGc
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1013019, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/02/2022, às 14:14, 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
1013069 e o código CRC 3E692C5D.

0006075-19.2021.6.02.8000 1013069v1
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 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Contrato nº 05/2022

Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000

Contrato de  prestação  de  serviços  de
operação e monitoramento do sistema de
sonorização,  que entre si celebram a
União, por intermédio do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e a
THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA.

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 nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/
AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado neste Município, e a
empresa THAMYRES  GRINYS  DE  MOURA  BARBOSA,  inscrita  no CNPJ  sob  o  nº
37.221.415/0001-03, com endereço na Rua Ernesto Cavalcante 16 – Afogados – Recife - PE,
CEP:  50.760-012,  Tel:  (81)  98793-4786,  E-mail:  grinys.sc@gmail.com,  daqui  por  diante
denominada CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  :  THAMYRES  GRINYS  DE  MOURA
BARBOSA, portadora da Carteira de Identidade nº 8935797 SSP/PE, inscrita no CPF sob o nº
105.494.884-48, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com
fulcro  na  Lei  n°.  8.666/93,  em  consonância  com  o  que  faculta  o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos  Administrativos), devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 10.024,
de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os contratantes
sujeitos  às normas desta, e ainda pelas disposições  da Lei n° 8.078/90 que sejam
compatíveis com o regime de direito público.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  disponível  no  site  www.tre-al.gov.br  ,   seguindo  o  caminho:
Informações gerais, Norma de Contratação.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte
de  Justiça  Especializada,  a  ser  realizado  de  acordo  com  a  demanda,  nas  condições  e
especificações descritas neste edital e seus anexos.

PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu
Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão
Eletrônico nº 02/2022).

 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

Contrato nº 05/2022 1
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O valor total do presente contrato é de R$ 77.975,00 (setenta e sete mil,
novecentos e setenta e cinco reais), considerando o período  de 12 (doze) meses de
vigência contratual, conforme tabela abaixo:

Item Descrição dos 
serviços

Quantidade 
estimada 
total

Valor Unitário Valor  Total

1 Sessão Plenária
Anual

96 R$ 647,00 R$ 62.112,00

2 Sessão Plenária
Adicional 
(estimada para 
ano eleitoral)

29 R$ 547,00 R$ 15.863,00

Valor total estimado para o contrato R$ 77.975,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias  ao  cumprimento  das  obrigações  contratuais  da  Contratada,  como  tributos,
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  ordem  bancária  de  crédito  em  conta
corrente,  em  até  10  (dez)  dias,  mediante  o  recebimento  da  nota  fiscal  respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/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 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO QUARTO - 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

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores
lotados na  SAPEV, no  caso  das  gravações  das  sessões,  e  da  ACS, no  caso  das
transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por
intermédio da SEGEC.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao
PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica) .

PARÁGRAFO ÚNICO -  As despesas referentes aos  exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura.

 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de
Referência;

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que
se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que,
pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das
sanções nas esferas penal e civil;

c) Disponibilizar  quadro  de  profissionais  técnicos  especializados,  com  a
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada;

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente
identificados nas dependências do contratante;

e) Substituir, sempre que exigido pela  fiscalização, qualquer um dos seus
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao
interesse;

f) Responsabilizar-se  por todas as obrigações trabalhistas, tributárias,
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações
em caso  de acidente  de trabalho  com seus  empregados,  em virtude  da  execução  do
presente  contrato  ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;

g) Manter,  durante  toda  a  execução  contratual,  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;

h)Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
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i) Assumir inteira responsabilidade civil,  administrativa e penal por quaisquer
danos  e  prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada,  a terceiros, seus
empregados ou prepostos;

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem 
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções;

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços;

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou 
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos;

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente 
materiais de qualidade;

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo 
contratante;

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização
expressa do TRE/AL.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto
do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade,
vinculativa  ou  não,  acerca  do  contrato  firmado  com  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou
parente em linha  reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções administrativas,
assim  como  de  servidores  ocupantes de  cargos  de  direção,  chefia  e  assessoramento
vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades situadas  na  linha  hierárquica  da  área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do
Conselho  Nacional  de  Justiça  (com  a  nova  redação  dada  pelo  art.  1º da Resolução
229/2016-CNJ).

 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços
contratados, devendo  este  fazer  anotações  e  registros  de  todas  as  ocorrências,
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos
observados;

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na
execução dos serviços;
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c) Propiciar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa
desempenhar normalmente os serviços;

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste
Termo de Referência;

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O  prazo  de  vigência  será  contado  da  data  de  assinatura  do  termo
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos,
até o  limite legal  estabelecido,  com eficácia  legal  após a publicação do seu extrato  no Diário
Oficial da União.

 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
nocontrato e das demais cominações legais,  garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta:

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III            - apresentar documentação falsa;

IV         - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta;

VI             - falhar na execução do contrato;

VII            - fraudar a execução do contrato;

VIII          - comportar-se de modo inidôneo;

IX           - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Pela  inexecução  total ou  parcial  o  contratado  ficará  sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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 SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
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serem efetuados.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes
sanções:

a) Advertência,  em virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de  pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) Multa:

b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15%
(quinze  por  cento),  em  razão  de  atraso  no  início,  por dia, ou no
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre
o valor atualizado do contrato;

b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do
contrato,  em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;

c) Suspensão temporária de
participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração
por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, nostermos do art. 87, IV, da Lei
n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas
pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s)
eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA  os
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada
ficará isenta das penalidades mencionadas.

PARÁGRAFO SEXTO -  As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas
“c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05
(cinco)  dias  úteis  a  partir  da  data  da  intimação,  conforme  previsto  no  art.109 da Lei
8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL.

PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à
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contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro
índice que por ventura venha a substituí-lo.

PARÁGRAFO DEZ - 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 da Justiça Eleitoral
de Alagoas.

PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados.

PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados,
totalou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
e em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração.

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

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

PARÁGRAFO QUINZE -  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  nos 8.666/1993  e  10.520/2002,
aplicando-lhes,  quando  for  o  caso,  supletivamente,  os  princípios  da  Teoria  Geral  dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRAFO  DEZESSEIS  -  Os  atos  administrativos  de  rescisão  contratual  e  de  aplicação das
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no DiárioOficial da União.

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto
ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier
a ser determinadopela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES
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Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com  as  devidas
justificativas, noscasos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA

Este  contrato  vincula-se,  em  todos  os  seus  termos,  ao  Edital  de  Licitações  e  às
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº 1000535), constantes no
procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000.
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 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

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

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir:

          Maceió/AL, 14 de fevereiro de 2022.

Pelo TRE/AL

Desembargador Otávio      Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL

Pela Empresa

Thamyres Grinys De Moura Barbosa
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Encaminhamos os autos eletrônicos em diligência

conforme despacho SGO (1013063).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/02/2022, às 16:15, 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
1013273 e o código CRC 7A7A00E4.

0006075-19.2021.6.02.8000 1013273v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.
À AJ-DG,
Senhor Assessor,
Sirvo-me do presente  para sugerir uma pequena

alteração da Cláusula Terceira do Contrato nº 05/2022
(evento  1013271) a fim de que  sejam explicitados os valores
para Sessão Plenária Anual e Sessão Planária Adicional
(estimada para ano eleitoral), em conformidade com o item
6.5.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022, visando
tornar o contrato mais claro.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/02/2022, às 16:23, 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
1013279 e o código CRC D3F09561.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.
À AJ-DG,
 
Em complementação sugestão expressa no

despacho 1013279, peço vênia para sugerir a alteração
Cláusula Segunda, caput, nos seguintes termos: 

 
Este contrato tem por objeto a
contratação de empresa especializada
para prestação, de forma contínua, de
serviços de operação e monitoramento do
sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube principalmente
para as Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada, a ser realizado de
acordo com a demanda, nas condições e
especificações descritas neste edital e
seus anexos.
 

Tal alteração é necessária em virtude de erro de
digitação aposto no termo de referência e documentos
conseguintes.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 14/02/2022, às 17:37, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013366 e o código CRC 040F778E.
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DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
Acuso ciência e registro aqui o entendimento pela

possibilidade jurídica das alterações reclamadas no Despacho
SLC 1013279 e no Despacho SEGEC 1013366, razão por que
aprovo o Contrato nº 05/2022 - Alterado (1013271).

 
O primeiro reclamo, da SLC, é de simples

explicitação de números, voltado a uma maior transparência,
o que deve ser sempre buscado.

 
A segunda proposição tem o condão tão somente de

trazer ao processo a verdade real, ao formalizar condição
material que "salta aos olhos", ausente anteriormente por
mero erro de digitação. Tal conduta se ajusta tranquilamente
aos ditames do que precitua o princípio da indisponibilidade
das formas. 

 
À Secretaria de Administração, para conhecimento

e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 15/02/2022, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013941 e o código CRC 6D6D44F6.
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que liguei para a empresa
THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA e falei com o Sr.
Fernando, responsável pela parte de contratos da empresa,
solicitando que aguardasse um pouco a assinatura do Contrato nº
05/2022, em virtude de possível alteração na Cláusula Terceira do
Contrato, para que sejam explicitados os valores para Sessão
Plenária Anual e Sessão Planária Adicional (estimada para ano
eleitoral), em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico nº
02/2022. Do que, para constar, eu, Sandra Helena Lima Alexandre,
Assistente II da SLC, lavrei a presente certidão.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 15/02/2022, 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
1013944 e o código CRC DBDFFDEA.

0006075-19.2021.6.02.8000 1013944v4
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DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
Acuso ciência da Certidão SLC e solicito urgência

de tramitação nos presnetes autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/02/2022, 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
1014011 e o código CRC 52C70A1F.

0006075-19.2021.6.02.8000 1014011v1
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Contrato nº 05/2022 

Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000 
 
 
Contrato de prestação de serviços de 
operação e monitoramento do sistema de 
sonorização, que entre si celebram a 
União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e a 
empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA 
BARBOSA. 

 

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 nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado neste Município, e a 
empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, inscrita no CNPJ sob o nº 
37.221.415/0001-03, com endereço na Rua Ernesto Cavalcante 16 – Afogados – Recife - PE, 
CEP: 50.760-012, Tel: (81) 98793-4786, E-mail: grinys.sc@gmail.com, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por THAMYRES GRINYS DE MOURA 
BARBOSA, portadora da Carteira de Identidade nº 8935797 SSP/PE, inscrita no CPF sob o nº 
105.494.884-48, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com 
fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 

Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 10.024, 
de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os contratantes 
sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam 
compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação, de forma contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de 
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e 
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte 
de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e 
especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu 
Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 02/2022). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
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O valor total do presente contrato é de R$ 77.975,00 (setenta e sete mil, 

novecentos e setenta e cinco reais), considerando o período  de 12 (doze) meses de 
vigência contratual, conforme tabela abaixo: 
 

Item Descrição dos 
serviços 

Quantidade 
estimada 
total 

Valor Unitário Valor  Total 

1 Sessão Plenária 
Anual 

96 R$ 647,00 R$ 62.112,00 

2 Sessão Plenária 
Adicional 
(estimada para 
ano eleitoral) 

29 R$ 547,00 R$ 15.863,00 

Valor total estimado para o contrato R$ 77.975,00 

 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/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 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  
 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores 
lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das 
transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 
intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO  
 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao 
PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica) . 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste 
Termo de Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que 
se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que, 
pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de 
informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das 
sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a 
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao 
interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações 
em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do 
presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da 
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos 
serviços; 
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i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 
danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus 
empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem 
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou 
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente 
materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo 
contratante; 

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ). 

 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 
observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
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desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos,  até 
o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário  Oficial 
da União. 

 
 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
nocontrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

 
 

III            - apresentar documentação falsa; 
 

IV         - causar o atraso na execução do objeto;  

 
V - não mantiver a proposta; 

VI             - falhar na execução do contrato; 

VII            - fraudar a execução do contrato; 

VIII          - comportar-se de modo inidôneo; 
 

IX           - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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 SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do 

descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre 
o valor atualizado do contrato; 
 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou 
parcial das obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de 
participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas 
pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) 
eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas 
“c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

 
PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
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contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
PARÁGRAFO DEZ - 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 da Justiça Eleitoral 
de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados. 

 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 
totalou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e 
em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração. 

 

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no DiárioOficial da União. 

 

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE  
 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinadopela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES  
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Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, noscasos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA  
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº 1000535), constantes no 
procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000. 

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO  
 

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

 

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO  
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir: 

 
 

          Maceió/AL, 15 de fevereiro de 2022. 
 

Pelo TRE/AL 

 

 

 

 
 

Desembargador Otávio      Leão Praxedes  

Presidente do TRE/AL 
 

 

Pela Empresa 

 

 

 

 

 

 

Thamyres Grinys De Moura Barbosa 
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E-mail - 1014140

Data de Envio: 
  15/02/2022 17:48:21

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    grinys.sc@gmail.com

Assunto: 
  Contrato nº 05/2022-TRE-AL, alterado, para assinatura

Mensagem: 
  
À senhora THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA,
Representante da empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA,

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do
Contrato nº 05/2022 (Processo SEI n.º 0006075-19.2021.6.02.8000), com alterações, para imprimi-lo em
02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Contrato_1012972_05___Contratacao_de_servico_de_sonorizacao_e_gravacao_PA_0006075_19.2021.pdf
    E_mail_1012986.html
    Contrato_1014132_05___Contratacao_de_servico_de_sonorizacao_e_gravacao_PA_0006075_19.2021.pdf
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Contrato nº 05/2022 

Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000 
 
 
Contrato de prestação de serviços de 
operação e monitoramento do sistema de 
sonorização, que entre si celebram a 
União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e a 
empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA 
BARBOSA. 

 

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 nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado neste Município, e a 
empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, inscrita no CNPJ sob o nº 
37.221.415/0001-03, com endereço na Rua Ernesto Cavalcante 16 – Afogados – Recife - PE, 
CEP: 50.760-012, Tel: (81) 98793-4786, E-mail: grinys.sc@gmail.com, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por THAMYRES GRINYS DE MOURA 
BARBOSA, portadora da Carteira de Identidade nº 8935797 SSP/PE, inscrita no CPF sob o nº 
105.494.884-48, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com 
fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 

Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 10.024, 
de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os contratantes 
sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam 
compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação, de forma contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de 
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e 
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte 
de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e 
especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu 
Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 02/2022). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
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O valor total do presente contrato é de R$ 77.975,00 (setenta e sete mil, 

novecentos e setenta e cinco reais), considerando o período  de 12 (doze) meses de 
vigência contratual, conforme tabela abaixo: 
 

Item Descrição dos 
serviços 

Quantidade 
estimada 
total 

Valor Unitário Valor  Total 

1 Sessão Plenária 
Anual 

96 R$ 647,00 R$ 62.112,00 

2 Sessão Plenária 
Adicional 
(estimada para 
ano eleitoral) 

29 R$ 547,00 R$ 15.863,00 

Valor total estimado para o contrato R$ 77.975,00 

 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/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 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  
 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores 
lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das 
transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 
intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO  
 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao 
PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica) . 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste 
Termo de Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que 
se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que, 
pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de 
informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das 
sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a 
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao 
interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações 
em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do 
presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da 
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos 
serviços; 
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i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 
danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus 
empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem 
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou 
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente 
materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo 
contratante; 

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ). 

 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 
observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
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desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos,  até 
o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário  Oficial 
da União. 

 
 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
nocontrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

 
 

III            - apresentar documentação falsa; 
 

IV         - causar o atraso na execução do objeto;  

 
V - não mantiver a proposta; 

VI             - falhar na execução do contrato; 

VII            - fraudar a execução do contrato; 

VIII          - comportar-se de modo inidôneo; 
 

IX           - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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 SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do 

descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre 
o valor atualizado do contrato; 
 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou 
parcial das obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de 
participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas 
pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) 
eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas 
“c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

 
PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
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contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
PARÁGRAFO DEZ - 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 da Justiça Eleitoral 
de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados. 

 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 
totalou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e 
em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração. 

 

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no DiárioOficial da União. 

 

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE  
 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinadopela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES  
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Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, noscasos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA  
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº 1000535), constantes no 
procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000. 

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO  
 

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

 

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO  
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir: 

 
 

          Maceió/AL, 15 de fevereiro de 2022. 
 

Pelo TRE/AL 

 

 

 

 
 

Desembargador Otávio      Leão Praxedes  

Presidente do TRE/AL 
 

 

Pela Empresa 

 

 

 

 

 

 

Thamyres Grinys De Moura Barbosa 
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E-mail - 1014824

Data de Envio: 
  16/02/2022 16:04:14

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mariosouza@tre-al.jus.br
    presidencia@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Contrato n.º 05/2022, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL

Mensagem: 
   
Prezados Colegas,

Encaminho, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, o Contrato n.º 05/2022 (Processo SEI n.
0006075-19.2021.6.02.8000), após assinatura digital da empresa.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Contrato_1014817_Contrato_05___Contratacao_de_servico_de_sonorizacao_e_gravacao_PA_0006075_19.2021.pdf
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com as seguintes características:

   Data de envio: 25/02/2022 13:42:31
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
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   Ofício: 6969955
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - UASG 80001

Nº Processo: 6001645/2021-00. Objeto: Registro de preços para futura
aquisição de de fluido refrigerante para chiller do sistema de condicionamento de ar.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 02/03/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59.
Endereço: Safs Quadra 08, Conjunto A, Bloco A, Sala A3.41, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/80001-5-00025-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 02/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/03/2022
às 14h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 25/02/2022) 80001-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 - UASG 80001

Nº Processo: 6002257/2021-00. Objeto: Registro de preços para aquisição de
materiais de limpeza.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 02/03/2022 das 08h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h59. Endereço: Safs Quadra 08, Conjunto A, Bloco A, Sala A3.41, Asa Sul
- BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/80001-5-00026-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 02/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/03/2022 às 14h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 25/02/2022) 80001-00001-2022NE000001
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 6001640/2021-00. JAMC Consultoria e Representação de Software Ltda.
CNPJ 24.425.034/0001-96. Aquisição de soluções de segurança, auditoria e prevenção de
ameaças. Pregão Eletrônico. Contrato PE-058/2021-A. Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº
10.024/2019. Valor total de R$ 153.000,00. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data da
sua assinatura. Programa de trabalho 02.122.0033.4256.0001, elemento de despesa
3.3.90.40, nota de empenho 2022NE000215. Assinatura: 23/2/2021. Pelo Contratante:
Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada: José André Mendes
Coimbra, Representante Legal.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 6003087/2021-00. Seguros SURA S/A, inscrita no CNPJ 33.065.699/0001-
27. Contratação de seguro para veículos. Pregão Eletrônico. Contrato PE-019/2022. Leis
10.520/2002 e Decreto 10.024/2019. Valor total: R$ 5.869,89. Vigência: da data de sua
assinatura até às 24h do dia 27/6/2022. Programa de trabalho 02.122.0033.4256.0001,
elemento de despesa 3.3.90.39, nota de empenho 2022NE000331, Assinatura: 24/02/2022.
Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração do Tribunal. Pela
Contratada: Marcelo Pozzi Pestana, Procurador.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 241/2018 - SEI nº 014820/18-00.11. Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato
nº 66/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a R7 FACILITIES SERVIÇOS DE
ENGENHARIA EIRELI. OBJETO: Prorrogação contratual. VALOR: R$ 812.129,73. PROGRAMA
DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001- JUPROC. VIGÊNCIA: O Contrato fica prorrogado de
01/03/2022 a 31/08/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993.
DATA DE ASSINATURA: 23/02/2022. ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo
Contratante, e Wesley Fernandes Camilo, Sócio, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SEI nº 015376/21-00.203. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
01/2022, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a GM GINÁSTICA LABORAL LTDA -
ME. OBJETO: Alteração contratual. VIGÊNCIA: 25/02/2021 a 31/01/2023. FUNDA M E N T O
LEGAL: Art. 65, caput, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 25/02/2022. ASSINAM:
José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Flávia Vaz Ramos Soares
Damaso, Sócia, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Processo nº 245/2018 (Processo SEI nº 015534/18-00.11). Quinto Termo Aditivo
ao Contrato nº 60/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a RCS TEC N O LO G I A
LTDA. OBJETO: Prorrogação Contratual. VALOR: R$ 359.959,14. Programa de Trabalho
02.061.0566.4225.0001.0003 - REFOR. VIGÊNCIA: 01.03.2022 a 31.08.2022. F U N DA M E N T O
LEGAL: Artigos 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 25.02.2022.
ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Rodrigo da Costa
Silva, Sócio-Diretor, pela Contratada.

AUDITORIA DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação nº 02/2022. Contratante: AUDITORIA DA 4ª CJM. CNPJ:
00.497.552/0015-52. Contratada: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA .
CNPJ: 21.572.243/0001-74. Processo SEI 000054/22-04.45. Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de água potável, recepção e tratamento de esgoto. Fundamento Legal: Art.
25, caput, da Lei nº 8.666/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição devido a
exclusividade na prestação do serviço. Vigência: 60 (sessenta) meses, de 01/01/2022 a
31/12/2026. Valor Global Estimado: R$ 13.803,60 (treze mil, oitocentos e três reais e
sessenta centavos). Fonte: Programa de Trabalho: 167544 (JUPROC). Natureza de Despesa:
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho:
2022NE000021. Data da Assinatura do Despacho: 24/02/2022. Signatário: Celso Vieira de
Souza, Juiz Federal da Justiça Militar. Data da Assinatura da Ratificação: 25/02/2022.
Signatário: Luis Carlos Gomes Mattos, Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar.

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

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
R E T I F I C AÇ ÃO

No extrato do Contrato n. 39/2021, publicado no D.O.U n. 220, de 24/11/2021,
Seção 3, pag. 190. Onde se lê: Vigência: 22/11/2021 a 31/12/2022. Leia-se: Vigência:
01/01/2022 a 31/12/2022, conforme o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato n.
39/2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público o preço
registrado no Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. A ata está
disponível na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e ç o s .

. Processo nº 0279615-57.2021.4.03.8000

. Pregão Eletrônico nº 039/2021-RP

. Ata de Registro de Preços n.º 12.001.10.2022

. Validade: 17/02/2023

. Fornecedor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ nº 32.727.217/0001-
94)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição Preço R$

. 01 (cota principal) e
02 (cota reservada a

ME/EPP)

Água mineral sem gás, em garrafões de polipropileno com
capacidade para 20(vinte) litros, acopláveis a bebedouros
elétricos, marca Olímpica / Fonte Vênus Olímpica

5,80

. 03 Garrafões vazios de polipropileno com capacidade para20(vinte)
litros, acopláveis a bebedouros elétricos, marca AGS.

17,99

São Paulo-SP, 23 de fevereiro de 2022.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 01/2022. Contratante: TRF 4ª Região. CONTRATADA: AME PRODUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI LTDA. OBJETO: Serviços de recepcionistas para os eventos realizados pelo
Contratante. ORIGEM: Dispensa de Licitação Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/1993. DOT.
ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho n.º 168396 - Julgamento de Causas da Justiça
Federal; Natureza da Despesa n.º 3390.37 - Locação de Mão de Obra e Nota de Empenho
n.° 2022NE500857, datada de 09/02/2022. VALOR ESTIMADO ANUAL: R$ 12.697,88 (doze
mil e seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos). VIGÊNCIA: 24/02/2022 a
24/02/2023. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em exercício.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica nº 160/2021. CONVENENTES: Tribunal Regional
Federal da 4ª Região e Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. OBJETO: A renovação
da cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4,
para o Cessionário, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 02/03/2022 a 02/03/2027. P.A. 0005403-32.2015.4.04.8000.
ASSINATURA: Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF
4ª Região, em 24/02/2022.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 144/2021. CONVENENTES: Tribunal
Regional Federal da 4ª Região e Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. OBJETO: A
renovação da cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado
pelo TRF4, para o Cessionário, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e
parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 02/03/2022 a 02/03/2027. P.A. 0004393-
50.2015.4.04.8000. ASSINATURA: Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira,
Presidente do TRF 4ª Região, em 24/02/2022.

EDITAL Nº 3, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, tendo em vista o Edital de Concurso Público 1/2019 para
provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal e do Quadro
Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções
Judiciárias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, publicado no Diário Oficial
da União, edição de 31 de maio de 2019, resolve:

INSERIR na lista dos aprovados a candidata NEILA SANTOS CARVALHO ALVES,
inscrição nº 0085230c, para ocupar a 2ª posição na lista dos Candidatos Autodeclarados
Negros para o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Oficial de Justiça Avaliador Federal,
na Microrregião Sede da Seccional (SA02) de Santa Catarina, a 2º posição na Lista Geral do
Estado de Santa Catarina e a 11º posição na Lista Geral da 4ª Região (ambas para candidatos
negros) em cumprimento à decisão concedida nos autos do Processo Judicial nº 5001450-
47.2020.4.04.7208, em trâmite perante ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 05/2022; PA SEI nº 0006075-19.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Lei
n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, e a Lei n° 8.666, de
21/06/1993. Partes: a União, através do TRE/AL, e a empresa THAMYRES GRINYS DE
MOURA BARBOSA, CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03; Objeto: a contratação de
empresa especializada para prestação, de forma contínua, de serviços de operação
e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube, principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça
Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e
especificações descritas no edital e seus anexos. Valor total: R$ 77.975,00; Vigência:
da data de assinatura do termo contratual, com duração de 12 (doze) meses,
renováveis por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal estabelecido, com
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
Assinatura: 15/02/2022.
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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 março de 2022.

À SCON,

Para registro contábil do Contrato nº 05/2022.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/03/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1020693 e o código CRC 3F9954FB.

0006075-19.2021.6.02.8000 1020693v1
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E-mail - 1020802

Data de Envio: 
  03/03/2022 15:55:44

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    grinys.sc@gmail.com

Assunto: 
  Contrato nº 05-2022-TRE-AL, assinado, para acompanhamento.

Mensagem: 
  Prezada Sra. THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 
Representantes da empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 

Segue, em anexo, Contrato nº 05-2022-TRE-AL, assinado pelas partes, para acompanhamento.

O Contrato Nº 05/2022 foi publicado no DOU, em 02/03/2022, conforme publicação também anexada.

OBS: Solicitamos confirmar o recebimento do documento.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622 

Anexos:
    Contrato_1020141_Contrato_n__05_2022.pdf
    Publicacao_1020674_Publicacao_02_03_2022.pdf
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03/03/22, 16:46 Pregões 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/view 1/1

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

por Alex Henrique Monte Nunes — última modificação 03/03/2022 16h45

Pregões 2022

Procedimento Concluído

Número 02/2022
SEI 0006075-19.2021.2021.6.02.8000

Data: 13/01/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Critérios de sustentabilidade:  ( X ) SIM     (   ) NÃO
Valor total  estimado: R$ 137.791,25.
Resultado: a empresa  THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03,
venceu a licitação pelo valor total de R$ 77.975,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

 Mapa do site
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03/03/22, 17:30 Contratos 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/contratos-2021/contratos-2022/view 1/1

Tags

#Convênio #Contrato

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

por Alex Henrique Monte Nunes — última modificação 03/03/2022 17h27

Número 01/2022

Nº do Processo: 0007020.06.2021.6.02.8000.

Objeto: Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras do TRE/AL.

Valor: R$ 1.079.983,00

Vigência: Indeterminada

Contratada:  EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ/MF sob o nº 12.272.084/0001-00.

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU 

Inteiro Teor do Processo  SEI

Número 05/2022

Nº do Processo: º 0006075-19.2021.6.02.8000

Objeto:  contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, de serviços de operação e monitoramento do
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo
com a demanda, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor: R$ 77.975,00

Vigência: de 15 de fevereiro de 2022 até 15 de fevereiro de 2023.

Contratada:  THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03.

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU 

Inteiro Teor do Processo  SEI

 

 Mapa do site
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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 março de 2022.

À SEIC,

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

 

À SAD,

Para as providências de nomeação da gestão do Contrato nº 05/2022 - TRE-AL.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/03/2022, 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
1021002 e o código CRC 6263A9C9.

0006075-19.2021.6.02.8000 1021002v1

Despacho SLC 1021002         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 532



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

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  04/03/22  10:04     NS                               USUARIO : NATALY KELRY   
  DATA EMISSAO      : 04Mar22   VALORIZACAO : 04Mar22  NUMERO  : 2022NS000628 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 37221415/0001-03 - THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA
105494
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000017            DATA VENCIMENTO  : 04Mar22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO 05/2022 (1020141), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DA
EMPRESA
   ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E
MONITORAMENTO DO SISTE
  MA DE SONORIZAÇÃO PERTENCENTE AO TRE-AL, E DE GRAVAÇÃO DE E IMAGEM E
SUA TRANS
  MISSÃO VIA YOUTUBE PRINCIPALMENTE PARA AS SESSÕES DO PLENO DESTA
CORTE DA JUST
  IÇA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADO DE ACORDO COM A DEMANDA, NAS
CONDIÇÕES E ES
  PECIFICAÇÕES DESCRITAS NO MESMO. SEI 0006075-19.2021.6.02.8000.               
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 37221415000103                 812310201                            
                                                                       77.975,00
                                                                                
  LANCADO POR : 11690558423 -  NATALY KELRY                    04Mar22   10:03  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                
********************************************************************************

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  04/03/22  10:05                                      USUARIO : NATALY KELRY   
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
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  CONTA CORRENTE  : N 37221415000103                                            
  THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448                                  
                               SALDO ANTERIOR A 01MAR                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    04Mar 070011 00001 NS000628 541404           77.975,00C           77.975,00C
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por NATALY KELRY DE OLIVEIRA BRITO,
Estagiário(a), em 04/03/2022, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1021339 e o código CRC F0066A28.

0006075-19.2021.6.02.8000 1021339v2
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03/03/22, 18:47 webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=XJMOCBQI3YTPU&View=Message&Print=Yes
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De: TMB Serviços <grinys.sc@gmail.com>
Para: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Data: 03/03/2022 04:00 PM
Assunto: [slc] Contrato nº 05-2022-TRE-AL, assinado, para acompanhamento. {01}

Boa tarde!

Recebido. 

Obrigado!

Att: Fernando Barros
TMB Serviços
CNPJ: 37.221.415/0001-03

Em qui, 3 de mar de 2022 15:56, TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>
escreveu:
Prezada Sra. THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 
Representantes da empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 
 
 
Segue, em anexo, Contrato nº 05-2022-TRE-AL, assinado pelas partes, para acompanhamento.
 
O Contrato Nº 05/2022 foi publicado no DOU, em 02/03/2022, conforme publicação também anexada.
 
OBS: Solicitamos confirmar o recebimento do documento.
 
 
Atenciosamente,
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622 
 

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão e fiscais.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que consta do Termo de
Referência SEGEC (doc. 0987519), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar a chefia da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como unidade gestora, ao
tempo em que solicito que a fiscalização das gravações das
sessões recaia, dada a natureza dos serviços, sobre servidor
da Secretaria Judiciária indicado para acompanhar as sessões,
ao passo que à Sra. Assessora de Comunicação Social - ACS
caberá atuar como unidade de fiscalização, no caso das
transmissões via plataforma YOUTUBE, do Contrato nº
05/2022 (doc. 1020141), referente à contratação de empresa
especializada para prestação, de forma não contínua, de
serviços de operação e monitoramento de sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão
via YouTube principalmente para as sessões do Pleno desta
Corte de Justiça Especializada, firmado com a empresa
THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, inscrita no CNPJ
sob o nº 37.221.415/0001-03, conforme publicação no DOU,
da homologação do Extrato de Contrato (doc. 1020674).

Os agentes designados deverão realizar seus atos
em conformidade com o previsto nos arts. 20, 21 e 22, da
Resolução nº 15.787/2017.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/03/2022, às 21:44, 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
1022306 e o código CRC 60569235.

0006075-19.2021.6.02.8000 1022306v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS000628   (1021339)

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 07/03/2022, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022478 e o código CRC 6A81FA54.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À COFIN
 
Sr. Coordendor,
 
A pedido da SGO, verbalmente, remeto os autos para

atenção ao Despacho SGO 1013063 e encaminhamento ofertado
através do Despacho COFIN 1013273 tendo em vista não ter havido
a apreciação do referido despacho.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 07/03/2022, às 18:21, 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
1022613 e o código CRC E87682EE.

0006075-19.2021.6.02.8000 1022613v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho SCON (1022613), reiteramos a

diligência apontada no despacho COFIN (1013273).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/03/2022, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022621 e o código CRC 9CD8E50E.

0006075-19.2021.6.02.8000 1022621v1

Despacho COFIN 1022621         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 540



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

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2022.
 
 
Acolho o que sugerido no despacho GSAD 1022306,

referente às indicações de gestão e fiscalização.
Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para

indicação de servidor de suas fileiras para promover a fiscalização
das gravações das sessões plenárias.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/03/2022, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023015 e o código CRC 2C995538.

0006075-19.2021.6.02.8000 1023015v1
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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 março de 2022.
Tendo em vista o despacho do Senhor Diretor-Geral

(1023329), encaminhe-se o presente procedimento à CARP para
indicação de servidor para promover a fiscalização das gravações das
sessões plenárias desta egrégia corte.

 
Alex Flávio Santos da Silva

Secretário Judiciário Substituto
Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Secretário Substituto, em 08/03/2022, às 17:46, 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
1023329 e o código CRC 2DE8A288.

0006075-19.2021.6.02.8000 1023329v1
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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 março de 2022.

Ante o contido no Despacho GDG 1023015, indico a servidora Bianca Renata de
Almeida Gomes de Mello, lotada na Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios -
SAAP, para atuar na fiscalização das gravações das sessões do Plenário desta Corte de
Justiça.

Desta forma, encaminho os presentes autos à SAAP para ciência da mencionada
servidora.

Ato contínuo, devolvo o feito ao Gabinete da Secretaria Judiciária.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 09/03/2022, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023376 e o código CRC E9348146.
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
Tendo em vista a informação da lavra do Senhor

Coordenador de Acompanhamento e Registros Plenários
(1023376), devolva-se à Diretoria-Geral, o presente
procedimento, para as providências que o caso requer.

 
Alex Flávio Santos da Silva

Secretário Judiciário Substituto
 

Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Secretário Substituto, em 09/03/2022, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023863 e o código CRC D49C59B8.
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DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2022.
 
 
Ciente do despacho CARP 1023376, que indica a

servidora Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello, lotada na
Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios - SAAP, para atuar
na fiscalização das gravações das sessões do Plenário desta Corte
Eleitoral.

Encaminhem-se os autos à Secretaria de Administração
para elaboração de minuta de portaria a ser submetida ao Exmo. sr.
Presidente contendo as indicações do evento 1022306, bem como a
indicação referenciada ao norte.

Após retornem os autos para submissão do feito à
deliberação da Presidência desta Casa.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/03/2022, às 11:05, 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
1025147 e o código CRC BF1BE925.
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GDG (doc. 1025147), que solicita a elaboração de
minuta de portaria, referente as indicações contidas no
Despacho GSAD (doc. 1022306), e, no referido despacho
desta Diretoria.

Neste sentido, evoluo os autos a Vossa Senhoria,
ao tempo em que encaminho minuta de nova portaria
(doc. 1028418) com os nomes dos servidores e
servidoras designados e designadas, para que, em sendo de
sua aquiescência, seja submetida à deliberação da Presidência
deste Tribunal.

 
Paralelamente, encaminho os autos à SEGEC, em

atendimento ao Despacho COFIN (doc. 1022621), para
atendimento da diligência apresentada no Despacho SGO
(doc. 1013063).

 
Respeitosamente/Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/03/2022, às 18:47, 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
1028413 e o código CRC BBBA8B5E.
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MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, e nos termos do Procedimento Administrativo nº 0006075-
19.2021.6.02.8000,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Designar o servidor Tony Warren Gomes de Sá , Chefe

da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como gestor, a
servidora Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello, lotada na Seção de
Acompanhamento e Atos Preparatórios - SAAP, para atuar na fiscalização das
gravações das sessões do Plenário desta Corte Eleitoral, e a servidora Flávia
Lima Costa Gomes de Barros, Assessora de Comunicação Social - ACS, para
atuar na fiscalização das transmissões via plataforma YOUTUBE, do Contrato
nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada para prestação,
de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento de sistema
de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de
gravação de som e imagem e sua transmissão via YouTube principalmente
para as sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, firmado com
a empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, inscrita no CNPJ sob o
nº 37.221.415/0001-03.

Art. 2º. Os agentes designados deverão realizar seus atos em
conformidade com o previsto nos arts. 20, 21 e 22, da Resolução nº
15.787/2017.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

 

Maceió, 16 de março de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/03/2022, às 18:47, 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
1028418 e o código CRC CF7C6A17.
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
À SGO,
 
Em atenção ao despacho GSAD 1028413, que remete aos

Despachos COFIN 1022621 e SGO 1013063, informo que a memória
de cálculo solicitada já se encontra aposta no Contrato nº 05/2022
(1020141), mais especificamente na sua CLÁUSULA TERCEIRA -
DOS SERVIÇOS.

Diante da informação supra, não há a necessidade de
nova inclusão do documento solicitado.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 17/03/2022, às 13:34, 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
1028812 e o código CRC C7F3026E.
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de março de 2022.
 
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de proposição apresentada pelo sr. Secretário

de Administração com o escopo de que seja promovida a designação
de servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato nº
05/2022 (1020141), referente à contratação de empresa
especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços
de operação e monitoramento de sistema de sonorização pertencente
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via YouTube principalmente para as
sessões plenárias desta Corte, firmado com a empresa THAMYRES
GRINYS DE MOURA BARBOSA, CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03.

Nesse sentido, foi proposto pelo sr. Secretário de
Administração (1022306) a designação do chefe da Seção de Gestão
de Contratos, para atuar como gestor, a servidora Bianca Renata de
Almeida Gomes de Mello, lotada na Seção de Acompanhamento e
Atos Preparatórios, para atuar na fiscalização das gravações das
sessões do Plenário desta Corte Eleitoral e, por fim, a
servidora Flávia Lima Costa Gomes de Barros, Assessora de
Comunicação Social, para atuar na fiscalização das transmissões via
plataforma Youtube.

Esta Diretoria está de acordo com as indicações
mencionadas, razão pela qual conclui os autos ao crivo de V. Exa.
para a necessária e compentente deliberação, sugerindo que seja
acolhida a minuta constante do evento 1028418 e autorizada a
lavratura da portaria com as designações em questão.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
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Geral, em 17/03/2022, às 14:50, 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
1028884 e o código CRC 8C29018B.
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
À Seção de Gestão Orçamentária.
 
Em aditamento ao despacho de evento SEI 1028812,

tendo em vista a instrução dos presentes autos com o instrumento
contratual, posteriormente à demanda, ao qual vincula-se a
informação a seguir, ressaltando, por oportuno, o resultado do
certame, que, como de costume, obteve preços mais vantajosos que o
planejado para a contratação em destaque, registro os valores
efetivamente estabelecidos no Contrato n.º 05/2022:

1) R$ 62.112,00 (sessenta e dois mil, cento e doze reais),
correspondente à ação JCGA, estimado o total de 96 sessões
plenárias;

2) R$ 15.863,00 (quinze mil, oitocentos e sessenta e três
reais) correspondente à ação Pleitos Eleitorais, estimado o total de
29 sesseões plenárias adicionais em ano eleitoral;

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Chefe de
Seção, em 17/03/2022, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029034 e o código CRC C149868A.
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PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO : Aprova. Minuta de Portaria. Designação de gestor e fiscal. Contrato sonorização.

 

Decisão nº 758 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI nº (1028884).

Aprovo a minuta de Portaria constante no
expediente SEI  (1028418), proposta pelo Sr. Secretário de
Administração (1022306), e que versa acerca da designação de
gestor e fiscal do Contrato nº 05/2022 (1020141), celebrado com a
empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 37.221.415/0001-03, relativo à prestação, de
forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento de
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
YouTube, principalmente para as sessões do Pleno desta Corte.

Após a publicação do referido ato normativo, encaminhe-
se o presente procedimento à Secretaria de Administração,
Secretaria Judiciária e ASCOM para ciência aos servidores
designados com vistas à adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/03/2022, às 13:22, 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
1029188 e o código CRC 52F338D2.
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PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 111/2022 TRE-AL/PRE/GPRES

 
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, e nos termos do Procedimento Administrativo nº 0006075-
19.2021.6.02.8000,

 

RESOLVE:
 
Art. 1º. Designar o servidor Tony Warren Gomes de

Sá, Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar
como gestor, a servidora Bianca Renata de Almeida Gomes de
Mello, lotada na Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios -
SAAP, para atuar na fiscalização das gravações das sessões do
Plenário desta Corte Eleitoral, e a servidora Flávia Lima Costa
Gomes de Barros, Assessora de Comunicação Social - ACS, para
atuar na fiscalização das transmissões via plataforma YOUTUBE, do
Contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa
especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços
de operação e monitoramento de sistema de sonorização pertencente
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via YouTube principalmente para as
sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, firmado com
a empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, inscrita
no CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03.

Art. 2º. Os agentes designados deverão realizar seus atos
em conformidade com o previsto nos arts. 20, 21 e 22, da Resolução
nº 15.787/2017.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
Maceió, 17 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/03/2022, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029460 e o código CRC AD25733F.
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para emissão de empenho.
 
Conforme já tratado, há déficit orçamentário devido

ao contrato de sonorização, lançado na LOA 2022, ser inferior
à atual contratação.

 
Em despacho (0983880) esta SGO sugeriu a

possibilidade de uso de parte da despesa programada para
aquisição de EPI's, lançada pela SEALMOX no montante de
R$ 300.000,00. Porém não há manifestação daquela unidade
acerca da possibilidade de cessão do valor necessário (R$
104.287,68 do orçamento ordinário).

 
Para a despesa de pleitos foi sugerido o

remanejamento de diárias que, ao não ser questionado pela
SAD, subentendemos estar suprido.

Assim, s.m.j., sugerimos que seja confirmada a
possibilidade de remanejamento de material de proteção e
segurança (EPI) para suprir o déficit no orçamento ordinário.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 18/03/2022, às 08:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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1029779 e o código CRC 3413080D.

0006075-19.2021.6.02.8000 1029779v1

Despacho SGO 1029779         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 558



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

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho SGO (1029779),  encaminho os

autos para deliberação.
Havendo utilização de recursos da SEALMOX,

sugerimos comunicação àquela unidade para revisão do seu
planejamento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/03/2022, às 08:59, 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
1029829 e o código CRC D5772507.
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Acerca das ponderações da SGO (doc. 1029779),

observo que já consta dos autos Decisão da Presidência
acerca do remanejamento de créditos propostos (Decisão
3126 - doc. 0994668).

Nesse aspecto, reporto-me aos seguintes
documentos: 0994296 e 0994603.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2022, às 11:33, 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
1030185 e o código CRC 58ADBC80.
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
À SGO,
Diante da manifestação constante no despacho

GSAD (1030185), encaminho os autos eletrônicos para análise
e continuidade do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/03/2022, às 12:11, 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
1030255 e o código CRC 28767D01.
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INFORMAÇÃO Nº 1446 - TRE-AL/PRE/GPRES

Informo que a Portaria nº 111/2022 foi disponibilizada no DJE para
publicação nesta data.
 
Marcelle G. Florêncio

Documento assinado eletronicamente por MARCELLE GOMES FLORÊNCIO
GUIMARÃES, Técnico Judiciário, em 21/03/2022, às 14:22, 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
1030937 e o código CRC 44356041.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.
Encaminhem-se os autos à CARP, para ciência da

servidora Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello, acerca da 
Decisão 758 (1029188) e portaria Presidência 111 (1029460).

 
Alex Flávio Santos da Silva

Secretário Judiciário Substituto
Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Secretário Substituto, em 21/03/2022, às 16:23, 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
1031038 e o código CRC 2428F599.

0006075-19.2021.6.02.8000 1031038v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 199 - RO 377 - Ordinário.
NE 200 - RO 378 - Pleitos 2022.

Observação:

Memória de cálculo para contratação no orçamento ordinário.

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 23/03/2022, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031093 e o código CRC 241E87D9.
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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 março de 2022.

Encaminho o presente feito à SAAP, para ciência da servidora Bianca Renata de Almeida
Gomes de Mello, acerca da  Decisão 758 (1029188), bem como da Portaria Presidência
111 (1029460).

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 21/03/2022, às 17:22, 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
1031315 e o código CRC 4127B85F.

0006075-19.2021.6.02.8000 1031315v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Trata-se de questão pertinente ao Contrato n.º

05/2022, firmado entre este Tribunal Regional Eleitoral e a
empresa Thamyres Grinys de Moura Barbosa, cujo objeto é a
prestação de serviços, de forma contínua, de monitoramente
do sistema de sonorização pertenencente a este Tribunal,
gravaçã de som e imagem e sua transmissão via Youtube,
principalmente para as sessões plenárias desta Corte
Eleitoral.

Referido ajuste fora assinado em 15 de fevereiro de
2022, materializando-se, portanto, cumpridos os requisitos de
publicação e demais atos internos, o compromisso de
prestação dos referidos serviços a partir da programação
deste Tribunal Regional, e convocação, por meio de seus
agentes (fiscais e gestor), havendo, entre a empresa e este
Órgão contratante a criação da relação jurídica referente à
prestação dos serviços.

Importa mencionar, para fins de cognição a
respeito de questões relevantes na presente instrução, o
prescrito na Claúsula Terceira, do Contrato n.º 05/2022,
quanto ao caráter preferencial dos eventos definidos para
fins da prestação dos serviços, estabelecidos, conforme
quadro analítico, em 96 (noventa e seis) sessões plenárias
anuais, bem como 29 (vinte e nove) sessões adicionais, em
ano eleitoral, tudo de forma estimativa, respectivamente nos
valores unitários de R$ 647,00 (seiscentos e quarenta e sete
reais) e 547,00 (quinhentos e quarenta e sete reais).

Cumpridos os requisitos formais, este Tribunal, em
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execução ao presente contrato, deflagrou o início da
prestação, em face da realização do evento denominado Live -
Calendário Eleitoral, ocorrido em 16 de março de 2022,
conforme registrado no Processo SEI 0002081-
92.2022.6.02.8502, bem como da prestação na realização da
sessão desta Corte Eleitoral, ocorrida no último dia 21 de
março, conforme registro no calendário de sessões, disponível
para consulta no l i n k https://www.tre-al.jus.br/servicos-
judiciais/sessoes-de-julgamento/calendario-de-sessoes-
sistema, ressalvando que, com a alteração de retorno ao
trabalho presencial, referida sessão foi a inaugural do atual
exercício.

Não obstante a clareza dos termos contratados, faz-
se oportuno, para o que se desenvolverá a seguir, mencionar
a ocorrência de diversa falhas contratuais na execução,
conforme relatos dos servidores responsáveis pela
fiscalização dos serviços, designados pela Portaria n.º
111/2022 TRE-AL/PRE/GPRES, da Presidência deste Tribunal.

Referidos fatos impulsionaram este Tribunal, por
meio de seus agentes, a buscarem um ajusde de conduta,
junto à empresa contratada, para fins de ensejar a execução
contratual, recebendo, em reunião, o compromisso de
prosseguimento da prestação, com a eliminação dos entraves
para fiel realizão dos serviços.

Em prosseguimento ao objeto, convocada a
empresa para prestação referente à realização da sessão da
presente data (dia 23 de março), a despeito do compromisso
firmado no dia anterior, em reunião, pronunciou-se a mesma
no sentido de não continuidade da prestação, conforme
expediente enviado por via eletrônica, oriunda do endereço
oficial da contratada, consignada no evento SEI 1032944.

Em face do exposto, tendo em vista o
posicionamento da empresa, caracterizado o início da
prestação, bem como a recusa em sua continuidade, pedimos
vênia para sugerir a RESCISÃO do contrato firmado, nos
termos do Art. 77, da Lei n.º 8.666/93, bem como, nos termos
prescritos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 02/2022:
1) a aplicação da sanção de impedimento de contratar e licitar
com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos
termos do Item 15.10, VI;
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2) multa no valor de R$ 19.493,75 (dezenove mil,
quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco
centavos), em conformidade com o prescrito no Item 15.13,
alínea b, b.2.

Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Chefe de
Seção, em 23/03/2022, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032742 e o código CRC B4F63FED.

0006075-19.2021.6.02.8000 1032742v1
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Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

se também o cronograma da ambientação para o preenchimento dos períodos.
Período de Afastamento: 18/01/2022 a 21/01/2022
Destino(s): MACEIÓ
Beneficiário: Thiago Alexandre Araujo Silva Cargo: Técnico Judiciário
Qtde: 3,50 Vl.Unit.: 420,00 Adic.Desloc.: 0,00 Desc.Legais: 233,84 Total Pago: 1.236,16
Solicitação: 24/2022 Finalidade: Treinamento de Ambientação realizado nesta Capital, conforme
autorização contida no Sei 0008780-87.2021.6.02.8000.
Diárias solicitadas de acordo com a informação SRACF 490/2022 que segue anexa, observando-
se também o cronograma da ambientação para o preenchimento dos períodos.
Período de Afastamento: 23/01/2022 a 28/01/2022
Destino(s): MACEIÓ
Beneficiário: Thiago Alexandre Araujo Silva Cargo: Técnico Judiciário
Qtde: 5,50 Vl.Unit.: 420,00 Adic.Desloc.: 0,00 Desc.Legais: 320,80 Total Pago: 1.989,20
Solicitação: 26/2022 Finalidade: Ajudar com a ambientação dos novos servidores da 27ª Zona
Eleitoral.
Período de Afastamento: 06/02/2022 a 11/02/2022
Destino(s): DELMIRO GOUVEIA, MATA GRANDE
Beneficiário: Thiago Cardoso Tourinho Cargo: Analista Judiciário
Qtde: 5,50 Vl.Unit.: 336,00 Adic.Desloc.: 0,00 Desc.Legais: 263,90 Total Pago: 1.584,10
Solicitação: 28/2022 Finalidade: Viagem para participar de reunião com o Excelentíssimo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ no dia 02/02, pela manhã, e também reunião com
a Excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça, no dia 03/02, pela tarde. Ambas as reuniões
foram agendadas via contato telefônico.
Período de Afastamento: 04/02/2022 a 06/02/2022
Destino(s): BRASÍLIA
Beneficiário: Washington Luiz Damasceno Freitas Cargo: Membro Tse/Membro Tre
Qtde: 2,00 Vl.Unit.: 700,00 Adic.Desloc.: 0,00 Desc.Legais: 0,00 Total Pago: 1.400,00
Solicitação: 37/2022 Finalidade: Audiências com o Ministro Presidente do STJ, Humberto Martins,
com o Ministro Presidente do TSE, Luís Roberto Barrosos, e com o Ministro Presidente do CNJ,
Fux.
Período de Afastamento: 15/02/2022 a 18/02/2022
Destino(s): BRASÍLIA
Beneficiário: Otávio Leão Praxedes Cargo: Membro Tse/Membro Tre
Qtde: 3,50 Vl.Unit.: 700,00 Adic.Desloc.: 336,00 Desc.Legais: 375,30 Total Pago: 2.410,70
Solicitação: 38/2022 Finalidade: Acompanhar o Presidente nas Audiências com o Ministro
Presidente do STJ, Humberto Martins, com o Ministro Presidente do TSE, Luís Roberto Barrosos, e
com o Ministro Presidente do CNJ, Fux.
Período de Afastamento: 16/02/2022 a 18/02/2022
Destino(s): BRASÍLIA
Beneficiário: Hélio Pinheiro Pinto Cargo: Juiz Eleitoral
Qtde: 2,50 Vl.Unit.: 665,00 Adic.Desloc.: 336,00 Desc.Legais: 271,20 Total Pago: 1.727,30
Solicitação: 39/2022 Finalidade: Participar de audiência administrativa com o corpo diretivo do
TSE, agendado pela Presidência deste Regional.
Período de Afastamento: 17/02/2022 a 18/02/2022
Destino(s): BRASÍLIA
Beneficiário: Washington Luiz Damasceno Freitas Cargo: Membro Tse/Membro Tre
Qtde: 1,50 Vl.Unit.: 700,00 Adic.Desloc.: 336,00 Desc.Legais: 237,10 Total Pago: 1.148,90

PORTARIA Nº 111/2022

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 111/2022 TRE-AL/PRE/GPRES
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Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 111/2022 TRE-AL/PRE/GPRES
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, e nos termos do Procedimento Administrativo nº
0006075-19.2021.6.02.8000,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Tony Warren Gomes de Sá, Chefe da Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, para atuar como gestor, a servidora Bianca Renata de Almeida Gomes de Mello, lotada
na Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios - SAAP, para atuar na fiscalização das
gravações das sessões do Plenário desta Corte Eleitoral, e a servidora Flávia Lima Costa Gomes
de Barros, Assessora de Comunicação Social - ACS, para atuar na fiscalização das transmissões
via plataforma YOUTUBE, do Contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa
especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento
de sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação
de som e imagem e sua transmissão via YouTube principalmente para as sessões do Pleno desta
Corte de Justiça Especializada, firmado com a empresa THAMYRES GRINYS DE MOURA
BARBOSA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03.
Art. 2º. Os agentes designados deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto nos
arts. 20, 21 e 22, da Resolução nº 15.787/2017.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE

INTIMAÇÕES

RECURSO ELEITORAL(11548) Nº 0600361-56.2020.6.02.0016

PROCESSO : 0600361-56.2020.6.02.0016 RECURSO ELEITORAL (Ibateguara - AL)
RELATOR : Relatoria Juiz de Direito 1
FISCAL DA LEI : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRENTE : ELEICAO 2020 FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO VEREADOR
ADVOGADO : ROGERIO SOARES COTA (465/SE)
RECORRENTE : FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO : ROGERIO SOARES COTA (465/SE)

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
RECURSO ELEITORAL (11548) - Processo nº 0600361-56.2020.6.02.0016 - Ibateguara -
ALAGOAS
RELATOR: SILVANA LESSA OMENA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO VEREADOR,
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO SOARES COTA - SE465-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO SOARES COTA - SE465-A
DESPACHO

Intime-se o recorrente para que se manifeste em 3 (três) dias, haja vista a manifestação do
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TMB SERVIÇOS 
CNPJ: 37.221.415/0001-03 

 

Rua Ernesto Cavalcante 16 Afogados - Recife - PE – CEP 50.760-012 TEL: (81) 98312-3722  

E-Mail: grinys.sc@gmail.com              

CNPJ: 37.221.415/0001-03 
 

 
Ofício 

 
 
 
 

N°233 
 
A TMB Serviços, vem através deste solicitar a rescisão do contrato de número: 
05/2022. Motivada pelo fato que infelizmente nossa empresa não dispõem no 
momento de todos os equipamentos para desempenha de os serviços de formar 
satisfatória. 
 
Pedimos desculpas pelos transtornos causados. 
 
Nestes termos solicitamos o deferimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recife, 23 de março de 2022. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1031093),

registro minhas assinaturas nos empenhos 2022NE199 e
2022NE200, remetendo para igual procedimento  e posterior juntada
aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/03/2022, às 17:18, 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
1033080 e o código CRC BE4EF71D.

0006075-19.2021.6.02.8000 1033080v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1521 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

À Diretoria-geral.
Senhor Diretor,
Paticipo a Vossa Senhoria o teor do relatório de execução do

Contrato TRE/AL Nº 05/2022 firmado entre este Tribunal e a empresa
(individual) Thamyres Grinys de Moura Barbosa, inscrita no CNPJ sob o nº
37.221.415/0001-03, expedido pela unidade gestora SEGEC (1032742).

Segundo a unidade gestora, servidores responsáveis pela
fiscalização dos serviços relataram "a ocorrência de diversas falhas
contratuais na execução"

Ainda de acordo com a unidade gestora, convocada para
prestação de serviços relativos à sessão plenária desta data (hoje), a empresa
se pronunciou "no sentido de não continuidade da prestação", conforme
expediente enviado hoje a este Tribunal  (v. doc. 1032944).

No referido documento, a empresa pleiteou a rescisão do
contrato.

Ao se manifestar, a unidade gestora sugere a rescisão contratual
e pugna pela aplicação de sanções administrativas de a) impedimento de
contratar e licitar com a Administração, pelo prazo de 5 (cinco) anos; e, b)
multa no valor de R$ 19.493,75 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e três
reais e setenta e cinco centavos).

É o relatório.
De início, em face da interrupção da prestação de serviços pela

contratada, sob o argumento de que a empresa não dispõe no momento de
todos os equipamentos para desempenhar os serviços de forma satisfatória,
esta Secretaria vem sugerir a Vossa Senhoria que seja acolhido o pedido de
rescisão contratual formulado pela contratada.

Caso aquiesça com a sugestão acima, a Secretaria de
Administração vem solicitar autorização para contratação em caráter
emergencial até seja concluída nova contratação mediante processo regular
de licitação, registrando que, em paralelo, deverá a unidade gestora abrir
procedimento específico para instrução processual de aplicação de sanção
administrativa, se for o caso.

Por fim, em paralelo, encaminho os autos à COFIN para retirar as
assinaturas das notas de empenho 2022NE000199 e 2022NE000200 em face da
sugestão que ora esta Secretaria propõe à Diretoria-geral.

À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente/Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/03/2022, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033121 e o código CRC BFD6CE85.

0006075-19.2021.6.02.8000 1033121v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
À SGO,
Encaminho os autos eletrônicos para as

providências constantes na Informação 1521 (1033121).
Em tempo, registro a retirada da assinatura nos

respectivos empenhos.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/03/2022, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033268 e o código CRC E19060AE.

0006075-19.2021.6.02.8000 1033268v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
 
 
Ciente da informação 1521 (1033121), onde o sr.

Secretário de Administração noticia que a empresa recentemente
contratada para prestação, de forma não contínua, de serviços
de operação e monitoramento de sistema de sonorização para as
sessões plenárias desta Corte, requer a rescisão do contrato.

Considerando as repercussões naturalmente decorrentes
do provável desenlace, encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica
para manifestação, notadamente sobre o pedido de rescisão da
contratada.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/03/2022, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033319 e o código CRC 9E893FC1.

0006075-19.2021.6.02.8000 1033319v1
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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 março de 2022.
À SEGEC,
 
Senhor Chefe,
 
1. A empresa TMB serviços desistiu do contrato e

pede sua rescisão, conforme doc. 1032944. Na sequência, o
TRE promoveu tentativa de contratar diretamente os mesmos
serviços, de forma emergencial no proc 0002563-
91.2022.6.02.8000, o qual necessita de reserva de crédito
para consolidar sua contração.

2. Contudo, para podermos efetuar a aludida
reserva, precisamos cancelar no todo ou em parte nota de
Empenho 199/2022 (orçamento ordinário, vide doc 1031093)
para gerar a fonte de recursos necessários. Assim, pedimos
informar o quanto houve de execução contratual passível de
ser paga a empresa para deixarmos saldo suficiente para sua
liquidação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 25/03/2022, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 25/03/2022, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1034428 e o código CRC C3EECE7E.

0006075-19.2021.6.02.8000 1034428v1

Despacho SGO 1034428         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 577



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

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
Ao Senhor Servidor.
Esmeraldo de Lucena Antunes- SGO.
 
Senhor Servidor,
 
Em atenção ao despacho de evento SEI 1034428,

referente ao possível cumprimento de prestação relativa ao
Contrato n.º 05/2022, considerando os elementos fáticos,
transmitidos via contato verbal e os elementos consignados
nos autos do Procedimento SEI 0002479-90.2022.6.02.8000,
encontramos o total de 03 (três) sessões/eventos passíveis de
liquidação em favor da empresa Thamyres Grinys de Moura
Barbosa, totalizando o montante de R$ 1.941,00 (mil,
novecentos e quarenta e um reais).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Chefe de
Seção, em 25/03/2022, às 10:14, 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
1034538 e o código CRC 1FEC237A.

0006075-19.2021.6.02.8000 1034538v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 199; 2022RO000386 - ANULAÇÃO PARCIAL. ORDINÁRIO
(PARTE DO VALOR FOI PARA CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL - PROC 0002563-
91.2022.6.02.8000.

NE 200; 2022RO000387 - PLEITOS. ANULAÇÃO TOTAL.

Observação:

-VIDE DOC. 1032944 - DESISTÊNCIA DO CONTRATO;
- DOC. 1034538 - SALDO QUE DEVE FICAR PARA PAGAR O

SERVIÇO QUE FOI EXECUTADO.
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 25/03/2022, às 11:58, 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
1034573 e o código CRC 35E0C0B8.
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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 março de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1034573),

registro minha assinatura no empenho 2022NE199 e 2022NE200 ,
remetendo para igual procedimento  e posterior juntada aos autos,
bem como ciência da informação constante no evento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/03/2022, às 12:15, 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
1034821 e o código CRC E614360E.

0006075-19.2021.6.02.8000 1034821v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
ASSUNTO : RESCISÃO CONTRATUAL.

 

Parecer nº 331 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, por

conduto do despacho 1033319, da lavra do Senhor Diretor-
Geral, para fins de pronunciamento acerca do pedido de
rescisão da contratada, com lastro no pronunciamento do
Senhor Secretário de Administração (1033121), por meio do
qual informa acerca do relatório de execução do Contrato nº
5/2022 firmado entre este Tribunal e a Empresa Thamyres
Grinys de Moura Barbosa, inscrita no CNPJ sob o nº
37.221.415/0001-03, expedido pela unidade gestora (Despacho
SEGEC 1032742).

 
Além das falhas ocorridas na execução contratual,

a unidade gestora noticioou que a empresa contratada
pleiteou a rescisão do contrato, conforme se observa do
documento ora inserto no evento SEI nº 1032944.

 
Após os esclarecimentos, a gestão contratual

sugeriu a rescisão contratual e pugnou pela aplicação de
sanções administrativas de:

 
a) impedimento de contratar e licitar com
a Administração, pelo prazo de 5 (cinco)
anos; e
b) multa no valor de R$ 19.493,75
(dezenove mil quatrocentos e noventa e
três reais e setenta e cinco centavos).
 

Essencialmente, é o que se tem a relatar.
 
Passo a opinar.
 
O edital da mencionada licitação, Pregão Eletrônico

n 64/2020, dispõe sobre a temática nos seguintes termos:
 

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Ficará impedido de licitar e de
contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações
legais, garantido o direito à ampla
defesa, o licitante que, convocado
dentro do prazo de validade de sua
proposta:
I - não assinar o contrato;
II - não entregar a documentação exigida
no edital;
III - apresentar documentação falsa;
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III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução
do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
16.2. Pela inexecução total ou parcial o
licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei
nº 10.520/2002, 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.
16.3. As sanções de advertência, bem
como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública,
poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas
convencionais e de mora, descontando-as
dos pagamentos a serem efetuados.
16.4. Pela inexecução total ou parcial da
contratação o TRE-AL poderá, garantidos
o contraditório e a ampla defesa, aplicar
ao agente de integração as seguintes
sanções:
a) Advertência, em virtude do
descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a
Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras
mais severas;
 
b) Multa:
b.1) Multa de mora de 1% (um por cento)
ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso no início, por
dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por
cento), sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de
inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
 
c) Suspensão temporária de participação
em licitações e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração Pública
para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do art.
87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93.
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16.4.1. Poderá a Administração
considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para
imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 02 (dois) dias do início
do cumprimento das obrigações
contratuais;
16.5. As situações ensejadoras de
penalidades serão previamente analisadas
pelo gestor do contrato, que deverá
informar detalhadamente o fato ocorrido
e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s)
pela Administração, assegurados à
CONTRATADA os princípios da ampla
defesa e contraditório, no respectivo
processo administrativo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
16.6. Se o motivo ocorrer por comprovado
impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela
Administração do TRE/AL, a contratada
ficará isenta das penalidades
mencionadas.
16.7. As sanções previstas nos subitens
“c” e “d” poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
16.8. Da aplicação das penalidades
previstas caberá recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis a partir da data da
intimação, conforme previsto no art.109
da Lei 8.666/93.
16.9. Após o trânsito em julgado do
processo de aplicação de penalidade, o
valor da multa porventura aplicada será
descontado automaticamente da nota
fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de
faturas oriundas de outros contratos
celebrados com TRE/AL.
16.10. Em caso de inexistência ou
insuficiência de créditos será enviada à
contratada GRU, e, caso não haja o
pagamento no prazo estipulado, o valor
devido será objeto de inscrição em Dívida
Ativa da União cobrado com base na Lei
n° 6.830/80, sem prejuízo da correção
monetária pelo Índice Geral de Preços do
Mercado (IGPM) ou outro índice que por
ventura venha a substituí-lo.
16.10.1 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 da Justiça Eleitoral de Alagoas.
 
16.11. 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
reais e comprovados.
16.12. O licitante contratado, quando não
puder cumprir os prazos estipulados, total
ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente
comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação,
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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.
 
16.13. O TRE/AL promoverá o registro no
SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
16.13.1. O período de atraso será contado
em dias corridos.
16.14. 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 nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
16.15. Os atos administrativos de rescisão
contratual e de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de
mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da
União.”
 

O descumprimento da obrigação, como claramente
delimitado nos autos, caracterizou-se por falhas na execução
do serviço prestado, culminando com a recusa em continuar
prestando os serviços contratados (pedido de rescisão) por
parte da empresa, tornando-a passível de aplicação de sanção.

 
Verifica-se facilmente dos autos que a empresa,

apesar de iniciada a execução do contrato, não concluiu a
entrega do material licitado.

 
Desta feita, houve a subsunção do fato concreto ao

mandamento disposto no referido edital de licitação.
 
É princípio basilar do Direito Administrativo, a

reger os procedimentos licitatórios e os contratos firmados
pela Administração, o da indisponibilidade do interesse
público. O poder de aplicar sanções constitui mais que uma
faculdade, sendo um dever para o administrador que, diante
da presença de um dos motivos previstos, deve aplicar as
sanções cabíveis.

 
O poder-dever de agir da autoridade pública é hoje

reconhecido pacificamente pela jurisprudência e pela
doutrina. O poder tem para o agente público o significado de
dever para com a comunidade e para com os indivíduos, no
sentido de que quem o detém está sempre na obrigação de
exercitá-lo.

 
É por esse motivo mesmo que se

entende necessário que a Administração sempre designe um
servidor para realizar o acompanhamento/fiscalização da fase
de execução do contrato, nos moldes do art. 67 da Lei nº
8.666/93.

 
Dessa forma, ao verificar a ocorrência de motivo

ensejador de aplicação de penalidade, restará à Administração
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a instauração de procedimento administrativo próprio, a fim
de apurar devidamente o ocorrido e, após oportunizar o
direito constitucional do contraditório e da ampla defesa ao
interessado, aplicar a sanção cabível, conforme a gravidade
do ato praticado.

 
O Tribunal de Contas da União vem se

posicionando, a exemplo dos Acórdãos TCU Plenário nº
1.329/2003 e 3.738/2007 pela obrigatoriedade das aplicações
de penalidade quando houver descumprimento por parte dos
licitantes e contratados, de suas obrigações, apontando,
inclusive, a exemplo do que disposto no Acórdão nº 603/2007,
pela possibilidade de responsabilização dos administradores
quando da omissão na aplicação das sanções devidas.

 
Desta feita, ante o exposto e tudo mais que dos

autos consta, resguardada a ampla defesa, entendo não só
como recomendável, mas como dever da administração a
continuidade do processo de aplicação da penalidade à
empresa objeto do presente procedimento, como dispõe a
legislação de regência.

 
Todavia, repita-se, a recomendação é a de que o

processo sancionatório, a par das falhas verificadas na
execução contratual e da negativa por parte da empresa em
continuar a prestação dos serviços, deve seguir o seu fluxo
natural previsto em lei e em regulamento.

 
Este é o parecer, o qual elevo a superior

consideração do Senhor Diretor Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 28/03/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 28/03/2022, às 16:45, 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
1034954 e o código CRC 7C106BF6.

0006075-19.2021.6.02.8000 1034954v8
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/03/2022 14:06
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 199

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70273 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/03/2022 Estimativo 0006075-19.2021.6.02 - 1.941,00

37.221.415/0001-03 THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448

22CT0005. Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube. SEI 0006075-19.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

ERNESTO CAVALCANTI 16 AFOGADOS

CEP

50760-012

Município

RECIFE PE

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2005
Versão Data/Hora

25/03/2022 13:53:20
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/03/2022 14:06
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.941,00

Total da Lista

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

001 1.941,00Despesa com a contratação de empresa especializada para prestação,
de forma contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema
de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube
principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte. Contrato nº
05/2022 (1020141). Vigência: 15/02/2023. Decisão nº 758 (1029188).
SEI 0006075-19.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/03/2022 Inclusão 1,00000 54.348,0000 54.348,00

25/03/2022 Anulação 1,00000 52.407,0000 52.407,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

25/03/2022 13:53:20

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

25/03/2022 12:12:39

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

25/03/2022 13:53:20
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/03/2022 14:07
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 200

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70273 FUN APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/03/2022 Estimativo 0006075-19.2021.6.02 - 0,00

37.221.415/0001-03 THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448

22CT0005. Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube. PLEITOS 2022. SEI 0006075-19.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

ERNESTO CAVALCANTI 16 AFOGADOS

CEP

50760-012

Município

RECIFE PE

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2005
Versão Data/Hora

25/03/2022 14:07:32
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/03/2022 14:07
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

Total da Lista

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

001 15.863,00Despesa com a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de
som e imagem e sua transmissão via Youtube para as Sessões do Pleno
desta Corte refernte às Eleições 2022. Contrato nº 05/2022 (1020141).
Período eleitoral. Decisão nº 758 (1029188). SEI 0006075-
19.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/03/2022 Inclusão 1,00000 15.863,0000 15.863,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 15.863,00Baixa de saldos não liquidados. Desistência do contrato. doc. 1032944.
22CT0005. Serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube. PLEITOS 2022. SEI 0006075-19.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

25/03/2022 Anulação por baixa de
saldo

1,00000 15.863,0000 15.863,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

25/03/2022 14:07:32

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

25/03/2022 12:13:02

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

25/03/2022 14:07:32
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
Assinadas as notas de empenho 199/2022

(doc. 1035082) e 200/2022 (doc. 1035082), devolvo os autos à
análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2022, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035090 e o código CRC B21CC0F1.

0006075-19.2021.6.02.8000 1035090v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de março de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de requerimento apresentado pela

Empresa Thamyres Grinys de Moura Barbosa, inscrita no CNPJ sob o
nº 37.221.415/0001-03 (1032944), pelo qual pretende a rescisão de
avença recentemente celebrada com esta Corte Eleitoral,
instrumentalizada pelo Contrato nº 5/2022 (1020141), que tem por
objeto a prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e
monitoramento de sistema de sonorização para as sessões plenárias.

Em sucinta manifestação, a Requerente alega que não
dispõe, no momento, de todos os equipamentos necessários para
desempenhar os serviços contratados de forma satisfatória.

Oficiando nos autos a Assessoria Jurídica se manifestou
nos termos do Parecer 331 (1034954), assinalando que: "ao verificar
a ocorrência de motivo ensejador de aplicação de penalidade, restará
à Administração a instauração de procedimento administrativo
próprio, a fim de apurar devidamente o ocorrido e, após oportunizar o
direito constitucional do contraditório e da ampla defesa ao
interessado, aplicar a sanção cabível, conforme a gravidade do ato
praticado."

Com essas informações, esta Diretoria conclui os autos a
V. Exa. para a necessária e competente deliberação, sugerindo,
s.m.j., que o Contrato de n.º 5/2022 (1020141) seja rescindido
unilateralmente pela Administração, com esteio nos incisos I e II do
art. 78 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas
cabíveis, que deverão ser apuradas mediante processo administrativo
no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
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Geral, em 28/03/2022, às 19:05, 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
1035860 e o código CRC E48DD0FA.

0006075-19.2021.6.02.8000 1035860v1
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PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO : Autorização. Rescisão Contratual. Aplicação de penalidades.

 

Decisão nº 957 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de solicitação da empresa Thamyres Gribys de
Moura Barbosa, inscrita no CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03
(1032944), com vistas à rescisão do Contrato nº 05/2022 (1020141),
celebrado com este Regional, que tem por objeto a prestação, de
forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento de
sistema de sonorização para as sessões plenárias.

A referida empresa alega que não dispõe de
equipamentos para desempenhar de forma satisfatória os serviços a
que foi contratada.

Em trâmite de instrução, a Assessoria da Diretoria-Geral,
por conduto do Parecer 331 (1034954), entende que em se
verificando a ocorrência de motivo ensejador de aplicação de
penalidade, não só é recomendável, como também dever da
administração a continuidade do processo de aplicação da penalidade
à empresa objeto dos presentes autos, conforme reza a legislação.

Por fim, o Sr. Diretor-Geral, através da Conclusão
(1035560), sugeriu a rescisão unilateral do Contrato em tela,
concomitantemente à apuração para aplicação de sanções que a
administração entender cabíveis.

Assim, acatando a sugestão do Sr. Diretor-Geral e
lastreado no mencionado Parecer da Assessoria da Diretoria-Geral,
autorizo, com fundamento nos incisos I e II do art. 78 da Lei
8.666/93, a rescisão do contrato objeto destes autos, sem prejuízo da
aplicação de penalidades cabíveis, que deverão ser apuradas em
procedimento administrativo próprio, resguardados o contraditório e
ampla defesa.

Remetam-se os autos à Secretaria de Administração para
as providências de sua alçada, junto às unidades competentes, com
vistas ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
31/03/2022, às 08:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1037620 e o código CRC 1697E882.

0006075-19.2021.6.02.8000 1037620v2

Decisão 957 (1037620)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 593



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.
 
Ao Gabinete da Presidência.
Senhora Oficiala de Gabinete,
Em estrito cumprimento à solicitação superior feita

a esta Secretaria, retorno os autos a esse Gabinete em face
de tramitação do Processo SEI 0002759-61.2022.6.02.8000,
cujo objeto tem conexão com o (objeto) tratado nestes autos e
que se encontra sob apreciação/deliberação do Exmo. Senhor
Desembargador Presidente.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2022, às 20:05, 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
1040032 e o código CRC 6BA3F283.

0006075-19.2021.6.02.8000 1040032v1
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CERTIDÃO

Certifico, que registrei no SIAC- Sistema de
Acompanhamento de Contratos, os dados do CONTRATO nº 05/2022-
TRE/AL. Do que, para constar, eu, Sandra Helena Lima Alexandre,
Assistente II da SLC, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/05/2022, às 15:10, 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
1057518 e o código CRC 336B4A17.

0006075-19.2021.6.02.8000 1057518v2
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Extrato Contrato 03/05/2022

Dados do Contrato - Contrato num.: 00005/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Número do instrumento: 00005/2022 Fornecedor: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448

CNPJ/CPF/ID Genérico: 37.221.415/0001-03

Processo Núm.: 0006075-19.2021.6.02.8000UG Recurso: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data Assinatura: 15/02/2022 Tipo do Contrato: Contrato

Tipo Licitação: Pregão Número Licitação: 00002/2022

Data Vigência Início: 15/02/2022 Data Vigência Fim: 15/02/2023

Valor Global: 77.975,00 Núm. Parcelas: 1 Valor Parcial: 77.975,00

Valor Acumulado: 77.975,00 Total Desp. Acessórias: 0,00

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE

OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE

SONORIZAÇÃO PERTENCENTE AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E DE GRAVAÇÃO DE SOM E

IMAGEM E SUA TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE PRINCIPALMENTE PARA AS SESSÕES DO PLENO DESTA CORTE

DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADO DE ACORDO COM A DEMANDA, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Informação Complementar: 

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 1
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Extrato Contrato 03/05/2022

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00005/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Histórico
Tipo Número Data Assinatura Data Início Data Fim Valor Global Parcelas Valor Parcela

Contrato 00005/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2023 77.975,00 1 77.975,00

Observação CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006075-19.2021.6.02.8000

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 2
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Extrato Contrato 03/05/2022

Responsáveis - Contrato num.: 00005/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Ativos

Inativos

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 3
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Extrato Contrato 03/05/2022

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00005/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Empenhos R$

Número Empenhado A Liquidar Liquidado Pago RP Inscr. RP A Liq. RP Liquidado RP Pago

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 4
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CERTIDÃO

Certifico, que nesta data, registrei no SIAC - Sistema de
Acompanhamento de Contratos, a RESCISÃO do CONTRATO nº
05/2022, de acordo com a Decisão SEI nº 957/2022, da Presidência
TRE/AL, do dia 31/03/2022. Do que, para constar, eu, Sandra Helena
Lima Alexandre, Assistente II da SLC, lavrei a presente certidão, que
segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/05/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1058683 e o código CRC 7A5F5B25.

0006075-19.2021.6.02.8000 1058683v2
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_̂̀ abcdefghighjklmdlghith�tvcbvfghighngolmdlghoghpqr�

�������z�|}z}}

NW*+(*R)(?200(4xWxXXX~97~]Z9CZXZ[CYCXZC�XXX

Publicação no Portal da Transparência, da Rescisão Contratual (1058686)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 602



���������������� 	
����
���������������������
���������
����������
��

������������ ����!������
��� �������"�����������!��"�"�����!�
"��"!
�����!
�����!
���!
����
�"�����!
����
�"�����#��$ ���

%&'()*+,,-./*0)1-)-23*.4(.5(66*-.'71849:-.(65(:9-;9<-4-.5-1-.51(6)-23*.4(.6(1=92*6.4(.;-=-04(19-.4(
=(6)7>19*6.7)9;9<-4*6.5(;*6.?(?&1*6.(.6(1=94*1(6.4*.@19&70-;.A(B9*0-;.C;(9)*1-;.4(.D;-B*-6.471-0)(.-6
6(66E(6.5;(0>19-6F

G-;*1+.AH,IFJIKLKK

G9BM0:9-+.4(.JN.4(.O(=(1(91*.4(.JKJJ.-)P.QR.4(.4(<(?&1*.4(.JKJJF

/*0)1-)-4-+,.S%T@.SUACSS.VDGDWXCAYD.Z.CFCFC.4*6.S-0)*6.X[.D;:-0)-1-.V-=-04(19-.C91(;9L./WU\.0]+
RJF̂_̂FRIR̀KKKRZKIF

X*:7?(0)*6+

abcdefghijkljkmnopgojkljkqjropgojkrjkstuv

wroxepjkyxjpkljkapjfxzzjvk{mw

W|?(1*.}~��}��

W].4*.U1*:(66*+.KKK���RZ��FJKJRF�FKJFIKKK.F

%&'()*+.T*10(:9?(0)*.4(.:*?&76)8=(96.�.�F�KK.�:90:*.?9;.(.�790�(0)*6�.;9)1*6.4(.B-6*;90-.:*?7?.(
RFKKK.�7?.?9;�.;9)1*6.4(.�;(*.49(6(;.S̀RKL.471-0)(.*,5;(9)*.4(.JKJJL.4(.-:*14*.:*?.-6.(65(:9�:-2E(6.4*
@(1?*.4(.A(O(1M0:9-.Z.D0(�*.Y.4*.U1(B3*.0].K̂ J̀KJJF

G-;*1+.AH.Q_FJ��LKK.�)190)-.(.0*=(.?9;.(.47<(0)*6.(.:90�7(0)-.(.6(96.1(-96�L:*0O*1?(.:*06)-.0-.W*)-.4(
C?5(0�*.0].RI�̀JKJJ

G9BM0:9-+.-.5-1)91.4(.67-.-6690-)71-.�JJ̀KQ̀JKJJ�.-)P.*.49-.QR.4(.4(<(?&1*.4(.JKJJ

/*0)1-)-4-+.D�@%.U%S@%./%WTYDW/D.CYACVYL./WU\̀�T.6*&.*.0].JKF�JIF̂̂ ÌKKKRZI�F
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Extrato Contrato 04/05/2022

Dados do Contrato - Contrato num.: 00005/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Número do instrumento: 00005/2022 Fornecedor: THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA 10549488448

CNPJ/CPF/ID Genérico: 37.221.415/0001-03

Processo Núm.: 0006075-19.2021.6.02.8000UG Recurso: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data Assinatura: 15/02/2022 Tipo do Contrato: Contrato

Tipo Licitação: Pregão Número Licitação: 00002/2022

Data Vigência Início: 15/02/2022 Data Vigência Fim: 15/02/2023

Valor Global: 77.975,00 Núm. Parcelas: 1 Valor Parcial: 77.975,00

Valor Acumulado: 77.975,00 Total Desp. Acessórias: 0,00

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE

OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE

SONORIZAÇÃO PERTENCENTE AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E DE GRAVAÇÃO DE SOM E

IMAGEM E SUA TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE PRINCIPALMENTE PARA AS SESSÕES DO PLENO DESTA CORTE

DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADO DE ACORDO COM A DEMANDA, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Informação Complementar: 

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 1
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Extrato Contrato 04/05/2022

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00005/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Histórico
Tipo Número Data Assinatura Data Início Data Fim Valor Global Parcelas Valor Parcela

Contrato 00005/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2023 77.975,00 1 77.975,00

Observação CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006075-19.2021.6.02.8000

Termo de

Rescisão
00005/2022 31/03/2022 15/02/2022 15/02/2023 0,00 0,00

Observação
O CONTRATO Nº 05/2022, FOI RESCINDIDO DE ACORDO COM A DECISÃO SEI Nº 957/2022, DA PRESIDÊNCIA TRE/AL, DO DIA

31/03/2022

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 2
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Extrato Contrato 04/05/2022

Responsáveis - Contrato num.: 00005/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Ativos

Inativos

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 3
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Extrato Contrato 04/05/2022

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00005/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Empenhos R$

Número Empenhado A Liquidar Liquidado Pago RP Inscr. RP A Liq. RP Liquidado RP Pago

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 4
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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 05302022050200186

186

Nº 81, segunda-feira, 2 de maio de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

. ELETROQUIP COMERCIO
E LICITACOES LTDA -
CNPJ: 05.854.663/0001-
97

12 Inversores
veiculares 300 w
/ 110 v.

unidade 120 R$
189,99

R$
22.798,80

. CLEMILSON F. DA COSTA -
CNPJ: 17.652.529/0001-

92

13 Cabo USB 3.0
a/a extensor.

unidade 110 R$
45,00

R$
4.950,00

. LUANDA COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA LTDA -
CNPJ: 10.742.589/0001-
57

14 Kit de garrafa de
tinta para
impressora
Epson com
tanque
embutido.

kit 20 R$
49,50

R$
990,00

. JEAN ALEXANDRE
WENDLER DE MORAIS -
CNPJ: 27.130.609/0001-
31

17 Armazenamento
ssd de 240 GB.

unidade 60 R$
189,00

R$
11.340,00

. ELETROQUIP COMERCIO
E LICITACOES LTDA -
CNPJ: 05.854.663/0001-
97

19 Cabo HDMI 2.0. unidade 100 R$
13,80

R$
1.380,00

. CLEMILSON F. DA COSTA -
CNPJ: 17.652.529/0001-

92

25 Carregador para
tablets Sansung
tab A - modelo
sm-p585m.

unidade 25 R$
105,00

R$
2.625,00

. LUANDA COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA LTDA -
CNPJ: 10.742.589/0001-
57

28 Cartucho de
toner de alto
rendimento
604h - 60fbh00.

unidade 30 R$
110,00

R$
3.300,00

. MASTER MANUTENCAO
ELETRICA LTD - CNPJ:
28.436.059/0001-46

34 Chave tipo
philips 3/16 x 4.

unidade 500 R$
3,00

R$
1.500,00

. Total da Ata de Registro de Preços: R$
83.000,80

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0002548-86.2021.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 21/2022. Pregão

Eletrônico/SRP n.º 12/2022. Validade: de 02/05/2022 a 02/05/2023. Beneficiários: DAITEC

COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 44.645.723/0001-13 (Item: 15); ABIDIAS CANDIDO DE

SOUZA 0603976468 - CNPJ: 44.081.002/0001-28 (Item: 16); COMPUSET INFORMATICA LTDA

- CNPJ: 65.529.489/0001-39 (Itens: 18 e 35); P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -

CNPJ: 34.238.351/0001-57 (Item 24); SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 32.648.650/0001-34 (Item: 29); IMPORT PRINT CARTRIGE

SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ: 26.065.427/0001-61 (Itens: 30 e 31) e DARLU INDUSTRIA

TEXTIL LTD - CNPJ: 40.223.106/0001-79 (Item 33).

. FO R N EC E D O R ITEM D ES C R I Ç ÃO
DO MATERIAL

U N I DA D E QUANT P. UNT. P. TOTAL

. DAITEC COMERCIO E
SERVICOS LTDA-CNPJ:
44.645.723/0001-13

15 PENDRIVE 32
GB.

unidade 600 R$ 36,34 R$
21.804,00

. ABIDIAS CANDIDO DE
SOUZA 0603976468-
CNPJ: 44.081.002/0001-
28

16 HD EXTERNO
2 TB.

unidade 30 R$
390,00

R$
11.700,00

. CO M P U S E T
INFORMATICA LTDA-
CNPJ: 65.529.489/0001-
39

18 CABO PATCH
CO R D
CATEGORIA 6.

unidade 120 R$ 26,38 R$
3.165,60

. P & F IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA-
CNPJ: 34.238.351/0001-
57

24 CO N V E R S O R
H D / S S D.

unidade 40 R$ 59,00 R$
2.360,00

. SDK COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA EIRELI-
CNPJ: 32.648.650/0001-
34

29 CARTUCHO
DE TONER
M LT - D 2 0 4 L .

unidade 50 R$ 47,20 R$
2.360,00

. IMPORT PRINT
CARTRIGE
SUPRIMENTOS EIRELI-
CNPJ: 26.065.427/0001-
61

30 CARTUCHO
DE TONER
M LT - D 2 0 3 U .

unidade 100 R$ 47,00 R$
4.700,00

. IMPORT PRINT
CARTRIGE
SUPRIMENTOS EIRELI-
CNPJ: 26.065.427/0001-
61

31 CARTUCHO
DE TONER
M LT - D 2 0 5 E .

unidade 120 R$ 50,00 R$
6.000,00

. DARLU INDUSTRIA
TEXTIL LTD-CNPJ:
40.223.106/0001-79

33 MOUSE PAD
E R G O N Ô M I CO.

unidade 50 R$ 13,76 R$
688,00

. CO M P U S E T
INFORMATICA LTDA-
CNPJ: 65.529.489/0001-
39

35 FITA DE
VELCRO TIPO
DUPLA FACE.

unidade 500 R$ 13,71 R$
6.885,00

. Total Ata de Registro de Preços: R$
59.662,60

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE RESCISÃO

PA SEI nº 0002759-61.2022.6.02.8000 - TRE-AL; Espécie: Rescisão do Contrato nº 05/2022
(prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento de sistema
de sonorização para as sessões plenárias), firmado entre a União, através do TRE/AL, CNPJ
nº 06.015.041/0001-38 e a empresa Thamyres Gribys de Moura Barbosa, inscrita no CNPJ
sob o nº 37.221.415/0001-03; Fund. Legal: art. 78, I e II , da Lei 8.666/93, conforme
Decisão nº 957 do dia 31/03/2022, do PA SEI n° 0006075-19.2021.6.02.8000.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

O senhor Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 03/2022 (0001829-50.2021.6.03.8000), para a
empresa RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 11.855.738/0001-57, Grupo 01, no valor
de R$ 579.760,00, que tem por objeto, a prestação do serviço de filmagem, gravação,
edição, e transmissão ao vivo, via internet, de áudio e vídeo, incluindo LIBRAS, LSE e
A D.

Macapá-AP, 29 de abril de 2022.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESCISÃO

Processo: 15337/2015 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Rescisão ao Contrato n. 09/2016.
Objeto: Rescisão amigável do Contrato de Locação do imóvel situado na Av. Perimetral, n.
114-A, Bairro Pantanal, no município de Pauini/AM, destinado a abrigar o Cartório Eleitoral
da 44ª ZE/AM. Locatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Locador (a):
ANTONIO VALMIR BEZERRA DE LIMA. Fundamentação Legal: com fundamento no inciso II,
do parágrafo segundo da Cláusula Décima Quinta do referido termo e no art. 79, inciso II,
da Lei n. 8.666/93. DO DISTRATO: Por força da presente rescisão, as partes dão por extinto,
a partir de 08/04/2022. DO PAGAMENTO: os pagamentos deverão ser realizados até o dia
08/04/2022, pela locação do imóvel supracitado. Data da Assinatura: 27/04/2022. Assinam:
Desdor. WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, e o Sr. ANTONIO VALMIR BEZERRA
DE LIMA, pelo Locador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 026/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa EXPRESSMED EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA-EPP. OBJETO: Prestação
de serviços de UTI Móvel. VALOR TOTAL: R$ 8.100,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, II, Lei
n.º 14.133/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.61; Ação
02.061.0033.4269.0001. Processo SEI: 0020278-02.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: Da data da
assinatura até 18/05/2022. ASSINATURA: 29/04/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira pelo TRE-BA e os Sr. Anderson Firmo dos Santos, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0003929-84.2022.6.05.8000. OBJETO: Palestra "TRATAMENTO DE DADOS
ELEITORAIS NO CONTEXTO ELEITORAL". FAVORECIDO: RUY ANDRADE ADVOCACIA
EMPRESARIAL, CNPJ 20.191.560/0001-88. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c 13, VI, da
Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.05. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR TOTAL: R$ 3.000,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de
Campos Vieira, em 29/04/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 073/2016, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa VERA CRUZ SERVIÇOS LTDA ME. OBJETO:
Repactuação. FUNDAMENTO LEGAL: art. 35 a 38 da Resolução n.º 23.234/2010, do TSE e
art. 55, III, da Lei nº 8.666/93. Processo SEI nº 0019397-25.2021.6.05.8000. ASSINATURA:
28/04/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Joilson Reis
dos Santos, pela Contratada.

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna público que aplicou à
empresa JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI, CNPJ nº 31.157.789/0001-12, a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de 4 (quatro) meses, período de 18/04 a 18/08/2022, com base na
condição 18.1, "h", do Edital do Pregão Eletrônico nº 40/2020 e no art. 30, I, da Portaria
n.º 305/2019/TRE/BA. Processo SEI nº 0012962-35.2021.6.05.8000.

Autos com vista franqueada aos interessados.

Salvador, 29 de abril de 2022.
Des ROBERTO MAYNARD FRANK

P R ES I D E N T E

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna público que aplicou à
empresa SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 11.028.785/0001-27, através de
Acórdão proferido nos autos Processo Administrativo n. 0600248-35.2021.6.05.0000, que
desproveu recurso interposto pela mencionada pessoa jurídica, a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de 2 (dois) meses, período de 30/03 a 30/05/2022, com base na condição 16.1, "e",
do Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2021 e no art. 30, II, da Portaria n.º
305/2019/TRE/BA, Processo SEI nº 0014516-05.2021.6.05.8000, nos termos abaixo
transcritos:

EMENTA
Recurso. Processo administrativo. Licitação. Contratação de serviço de mestre

de cerimônias. Não encaminhamento de documentação exigida em certame. Cadastro
irregular junto ao SICAF. Alegação de falha ao anexar os documentos enviados para o
certame no SICAF. Inexistência. Inobservância da condição 16.1, "e", do Edital e do art.
30, II, da Portaria n.º 305/2019/TRE/BA. Correta aplicação de penalidade de impedimento
de licitar e contratar com a União. Razoabilidade e proporcionalidade observadas.
Desprovimento.

1. A apuração de violações ao edital é um poder-dever da Administração
Pública, de natureza indisponível, de maneira que o descumprimento das disposições
editalícias, pelo licitante, desprovido de justificativa plausível, enseja a aplicação da
reprimenda legal prevista;

2. In casu, a licitante desatendeu aos requisitos que compõem a fase licitatória
de habilitação, pois juntou documentação insuficiente para tanto;

3. Para além disso, seu cadastro junto ao SICAF encontrava-se irregular, o que
inviabilizou a conferência dos requisitos de habilitação, culminando na sua
desclassificação no certame;

4. Observadas a razoabilidade e proporcionalidade relativas à gradação da
sanção, nega-se provimento ao recurso para manter incólume a decisão guerreada.

(...)
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, à

unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO.Autos com vista
franqueada aos interessados.

Salvador, 29 de abril de 2022.
Des ROBERTO MAYNARD FRANK

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

 

CERTIDÃO

 
Certifico, que nesta data, em atenção ao despacho GSAD

1059177, juntei os autos do processo SEI 0002759-
61.2022.6.02.8000 a este processo, encerrando o mesmo na SLC. Do
que, para constar, eu, Sandra Helena Lima Alexandre, Assistente II
da SLC, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 31/05/2022, às 18:21, 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
1078739 e o código CRC 8D932891.

0006075-19.2021.6.02.8000 1078739v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
 
 
À SLC, para continuidade do feito, na forma do

Despacho COMAP 1089748.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 15/06/2022, às 12:09, 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
1089771 e o código CRC 3F54778F.

0006075-19.2021.6.02.8000 1089771v1
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CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, anexei o processo SEI 0006779-
95.2022.6.02.8000, recebido nesta data, no qual consta novo Termo
de Referência para a  contratação visada nestes autos.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 04/07/2022, às 16:18, 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
1098685 e o código CRC 2045A311.

0006075-19.2021.6.02.8000 1098685v2
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

MINUTA 
PROCESSO Nº 0006075-19.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 

Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de   operação e monitoramento de sistema de sonorização 
e gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que 
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis  Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, 
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

 
1.1.                  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde 
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno 
desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e 
especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2.                     O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 
com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar deste pregão, os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e 
seus anexos. 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 
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2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos 

de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 

cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no 

art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada 

pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.   A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3– DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou 

entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 

e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

 
4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta. 
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4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
5.1.   O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor total do  item ofertado, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1.      Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2.     A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3.    A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
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participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

6.5.1.       Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado, considerando 

a vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

6.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

6.11.1.        Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1.      Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

6.13.1.    Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 
6.13.2.  Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
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sistema. 

6.14.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

6.19.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

produzidos: 

6.21.1. no pais; 

6.21.2. por empresas brasileiras; 

6.21.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento detecnologia no País; 

6.21.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.22.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

6.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do 

art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do 

disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo total  fixado para os serviços ora licitados  é de R$ 240.078,93 (duzentos e quarenta 
mil e setenta e oito reais e noventa e três centavos), e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
7.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 
7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

 

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 
2 (duas) horas, a partir da solicitação: 

a)  os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de 
planilha para contratação sugerido no ANEXO II; e  

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que não emprega 
nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

Minuta de edital de Pregão Eeltrônico ajustada (1099468)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 620



                                    
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados a este Tribunal Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a 
redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, 
ambas do Conselho Nacional de Justiça. 

 
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 6.24. 

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8 – DA  HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
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8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 

de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 
 
 
8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 
 
8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 
 
8.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
 

8.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
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comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País: decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para 

desempenho de suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 
 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 
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8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

 
 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 
 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

8.10.2.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.11. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
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8.10.2.13. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja 

retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 
 

8.10.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.10.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para 

abertura da licitação. 

                                    8.10.3.1.1. A documentação deverá: 

 8.10.3.1.2. estar em nome da licitante; 

8.10.3.1.2.1. estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão 

expedidor competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como 

prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão 

Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) 

dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007; 

8.10.3.1.2.2. referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal 

dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à 

Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais. 

8.10.4. Qualificação Técnica: 
 

8.10.4.1.  comprovação de aptidão para desempenho e execução dosserviços, mediante 
apresentação de atestado(s) que comprove a capacidade técnica da empresa, expedida por 
órgãos da Adminsitração Pública ou da área privada, compatível(is)em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação; 
 
8.10.4.2. Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som, áudio e vídeo que se 
responsabilizará pelos trabalhos do objeto licitado. 
 

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário (por sessão) e total do ofertado. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10  - DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no 

mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 
11 -  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
11.1.   A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em 

que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- 

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 24.10 deste Edital, Seção de 
Licitações e Contratos. 

13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos. 

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

13.8.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

14 – DO REAJUSTE 

14.1.  O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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. Caso o índice 
estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 
será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.2.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
 
15 -DA CONTRATAÇÃO 

 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Contrato, no qual 
constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de execução em conformidade com este edital. 
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário para, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da empresa vencedora do 
certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 15.2, implicará a decadência do 
direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o 
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, 
injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, será convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado do adjudicatário, aceito 
pela Administração, uma única vez e por igual período. 
 
15.8. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste instrumento e às condições da 
proposta da empresa vencedora. 
 

16 – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores lotados na SAPEV, no 
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caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a 
gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão ser solicitadas ao 
Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de 
medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

17- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

I – não assinar o contrato; 
 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto;  

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato;  

VIII - comportar-se de modo inidôneo;  

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 
 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções administrativas 
previstas na Lei nº 10.520/2002, 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. 

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

 
17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o contraditório e a ampla 
defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 
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b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei Nacional n° 8.666/93;. 

 

17.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o 
caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do 
cumprimento das obrigações contratuais; 

 
17.5. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor do contrato, que 
deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela 
Administração, assegurados à CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo 
processo administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 
17.6. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 

 
17.7. As sanções previstas nos subitens “c” e “d” poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 

 
17.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da 
data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 8.666/93. 

 
17.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura 
aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas 
oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

 

17.10 Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada GRU, e, caso não haja 
o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União 
cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
17.10.1 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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 

17.11. 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 reais e comprovados. 

 
17.12. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, total ou parcialmente, 
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
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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. 

 

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

17.13.1  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14. 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 
nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

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

 
18 - DO PAGAMENTO 

 
18.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 
(dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do 
Contrato. 

 

18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 
aplicadas. 

18.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove 
tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita 
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata a cláusula acima. 

18.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 
aplicadas. 

 
18.7.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

18.8.  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 
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TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações orçamentárias 
respectivas. 

 
20 - AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
20.1.  As obrigações do contratante  estão disponíveis na minuta do contrato (Anexo III).  
 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1.  As obrigações da contratada estão disponíveis na minuta do contrato (Anexo III).  

 
22. DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
 
22.1  Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega 
semanalmente à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, caracterizado 
por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento; 
 
22.2  Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-de-obra e 
periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário; 
 
22.3  Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de verificação da 
conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e de acordo com este Termo 
de Referência; 
 
22.4  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos imediatamente ás 
custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 
 
22.5  O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
22.6  Os serviços objeto deste Edital serão regular e normalmente executados no Edifício-sede do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na Avenida Aristeu de 
Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090), podendo, excepcionalmente, ser realizados em local 
diverso, a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
23. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
23.1.  A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de obra 
local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no 
segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualidade do equipamento. 

23.2.  Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de informática e/ou 
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automação que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam 
comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética equivalente. 

23.3.  Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e 
baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401, de 
04/11/2008, tais como: 

23.3.1. Lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 
licenciado; 

23.3.2.   Queima a céu aberto ou incineração em 
instalações e equipamentos não licenciados; 

23.3.3.   Lançamento em corpos d’água, praias, 
manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes 
de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que 
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação”. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.4.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.5.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.6.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

24.7.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.8.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o 
Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas. 

 

24.9.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 

 
24.10.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de Andrade, nº 
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377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 

 
24.11.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 
10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
24.12.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no 
endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre- 
al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
24.13.  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

 

24.14.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser 
solucionadas administrativamente. 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

 

 

 

Minuta de edital de Pregão Eeltrônico ajustada (1099468)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 634

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/


                                    
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

ANEXO I 

I – DO OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e 

monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de 

gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente paraas Sessões do Pleno 

desta Corte de Justiça Especializada. 

 

II – DA JJUSTIFICATIVA 

 

A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que abrangem as necessidades públicas 

permanentes, sendo, portanto, imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias desta Corte Eleitoral, conforme 

previsto no art. 13, VII, da Portaria nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização das 

atividades administrativas institucionais internas. 

Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as sessões plenárias pela Web, em tempo 

real e continuar sua veiculação através do Portal do TRE/AL. 

Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não possui nem prevê ter 

emsua estrutura funcional ferramentas e profissionais específicos para suprir e/ou atender às 

necessidades especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de conteúdos eeventos. 

 

 

III – DA QUANTIDADE DE SESSÕES – MENSAL E ANUAL; DA PROPOSTA DA 

EMPRESA. 
 

 

III.1 Estima-se para efeito de elaboração da proposta, a quantidade de 08 (oito) 
sessões por mês, totaliznado durante 12 (doze) meses a quantidade de 96 (noventa 
e seis) sessões; estima-se uma aumento anual de 29 (vinte e nove) sessões em ano 
eleitoral, perfazendo um total estimável de 125 (cento e vinte e cinco) sessões 
durante esse ano (eleitoral), conforme quadro abaixo: 
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DESCRIÇÃO DOS ITENS 
QUANTIDADE 

ESTIMADA TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO 

NÃO ELEITORAL 
96 R$ R$ 

 
SESSÕES ESTIMADAS PARA O 

ANO ELEITORAL 

 

125 

 

R$ 

 

R$ 

 

III.2. A Licitante formulará proposta, informando o preço mensal e preço total anual para execução dos 
serviços objeto do presente termo de referência. 
 

III.3. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá solicitar da contratada a cobertura (prestação de 
serviços) de algum evento institucional patrocinado pelo órgão; neste caso, o preço a ser cobrado deverá ser 
o correspondente ao preço mensal cuja proposta for aceita pelo pregoeiro dividido pelo número estimado de 
sessões mensal, no caso, 8 (oito) sessões, observadas as disposições constantes do ITEM V deste Termo 
de Referência. 

IV – DA ENUMERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEM DE 

SOM E DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS 
 

IV.1 - O sistema de sonorização e gravação de áudio, pertencente ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os serviços objeto deste 
Termo de Referência, é composto por, entre outros: 

 

a) 01 
b) 01 
c) 02 

Mesa de 

Mesa de 
equalizadores 

som 8 
som de 
de 2 

de 
24 
canais, 

canais; 
canais; 

d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão; 
e) 02 receptores PGX4; 
f) 06 Caixas de som; e, 

g) 14 microfones de mesa (dinâmico). 

 

IV.2 - Os serviços a serem prestados são: 
 

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em vídeo e a transmissão via 
YOUTUBE das sessõesdo Pleno desta Corte; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de 
uso; 
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c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a 
gravação das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio;  

e) Zelar pela segurança das pessoas; e, 

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos. 

 

V – DA TRANSMISSÃO PELA PLATAFORMA YOUTUBE 

A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem das sessões e sua transmissão 

via Youtube, deverá utilizar um sistema próprio de videotransmissão via internet, utilizando no 

mínimo: 

V.1- PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS SOB 
DEMANDA: 

 

a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de  resolução, gravando  em FULL HD, ou com 
qualidade superior; no mínimo 01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo 
das sessões plenárias, 01 jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, 
cartões de gravação e baterias; 

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com 
caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador 
de caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em 
pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para 
entrega, após a conclusão destes, à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, bem 
assim à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo 
na íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, 
vinheta de encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, 
devidamente nomeado o arquivo no formato NTSC/widescreen 720x480 SD. 

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, 
testados e em pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do 
início da sessão plenária. 

 

e) A contratada deverá disponibilizar auxiliar de operação de multimídia para o 
acompanhamento das sessões plenárias. 

 

V.2- PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 
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a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas do dia 
marcado para a realização das sessões Plenárias, conforme calendário de sessões 
disponível no site deste Regional, e/ou após a solicitação do TRE/AL para revisão, testes 
e ajustes no sistema de sonorização Plenário ou outros espaços, a critério da 
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

b) Os equipamentos que compõem o sistema de sonorização deste Tribunal a serem 
utilizados são de responsabilidade do TRE/AL, bem como sua manutenção. 

c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento, equipamentos 
utilizados, ajustes necessários, solicitação de manutenção corretiva ou preventiva 
bem como ocorrências daoperação do sistema. 

d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau uso dos 
mesmos, o fornecedor será responsável pela manutenção. 

 

VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a segurança ea 

fidedignidade de serviços prestados, envolvendo a captura, edição, armazenamento, transmissão, 

gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais. 

 

VII– DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE 

RECEBIMENTO 
 

a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para 
entrega, apósa conclusão destes, à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, 
bem assim à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o 
conteúdo na íntegra, caracterizado porvinheta de abertura, sessão plenária da semana, 
vinheta de encerramento; 

b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-
de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no 
Plenário; 

c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de 
verificação da conformidade com especificações constantes da proposta da 
CONTRATADA e de acordo com este Termo de Referência; 

d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos 
imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 

e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e normalmente 
executados no Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado 
atualmente no prédio da OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. 
Maceió-AL. CEP 57051-090), podendo, excepcionalmente, serem realizados 
em local diverso, a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 

VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de 
Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se 
refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra 
que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do 
sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem 
prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a qualificação 
adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados 
nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e 
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da 
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em 
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 
e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus 
empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues para 
veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
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l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou transtornos 
que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando 
somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima 
de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo 
contratante; 

p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio, vinhetas, entre 
outros relativos ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá 
fazer uso dele em quaisquer oportunidades que julgar pertinentes; 

q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com 
autorização expressa do TRE/AL. 

 

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou 
defeitos observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 

 

X- DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de 
obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando 
for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do 
serviço e qualidade do equipamento; 
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b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de 
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata a 
Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada 
segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética 
equivalente; 

c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de 
destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da 
contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401, 
de 04/11/2008, tais como: 

c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em 

aterro não licenciado; 

c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos 

não licenciados; 

c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos 

baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de 

águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que 

abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.” 

 

XI – DO PAGAMENTO 
 

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota 
fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas; 

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados 
pela legislação tributária; 
e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do 
anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 
480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do 
pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

 

XII– DA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
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a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa 
de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica 
Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST – Tribunal 
Superior do Trabalho. 

 

XIII – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) 
dias da data prevista para abertura da licitação. 

a1) documentação deverá: 

a1.1) Estar em nome da licitante; 

a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor 

competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo de 

validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de expedição do 

respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de Débitos 

atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa  da  União,  ambas 

com prazo de validade de 180 (cento eoitenta) dias, de acordo com o art.  2º, 

do Decreto nº 6.106/2007; 

a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo 

não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição 

Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos 

a Tributos Federais. 

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal 
da empresa, de que nãoemprega nem empregará cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal 
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Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a 
redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, e/ou 
artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça. 

 

XIV – DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E DA
 CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL. 

 

a) A licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho e 
execução dos serviços, mediante apresentação de atestado(s) que comprove 
a capacidade técnica da empresa, expedida por órgãos da Adminsitração Pública ou 
da área privada, compatível(is) em características, quantidades e prazos  com o objeto 
da licitação; e, 

 

b) Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som,
áudio e vídeo que se responsabilizará pelos 
trabalhos do objeto licitado. 

 

 

XV – DO REAJUSTE 

 

O reajuste do valor mensal do contrato será anual, obtido da variação do IPCA-E 

ocorrida duranteo 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. 

 

 

XVI – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS 

SERVIÇOS 

 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores 

lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das 

transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 

intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão ser 

solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 
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XVII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data 

da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 

limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. 

A renovação do termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida  de pesquisa 

para verificar se as condições oferecidas pelo  licitante contratado continuam 

vantajosas para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

XVIII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 
aplicadas cumulativamente: 

 a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 

reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 

(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 

cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o 

valor atualizado do contrato; 

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 

contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial 

das obrigações assumidas; 

a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da 

CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das 
obrigações contratuais; 

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas 
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cumulativamente com as demais; 

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como 

transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com o objeto da licitação; 

b) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias; 

c) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público de alta 
relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
Contrato. 

Maceió, 02 de julho de 2021. 

 

ASSESSORIA DE GESTÃO DE 
CONTRATOS/COSEG/ SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃ 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereç
o 

 

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não

Minuta de edital de Pregão Eeltrônico ajustada (1099468)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 646



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

      Contrato nº xx/2022 

                            Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA XXXXX 

 
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 nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na Lei 
n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 
Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 

10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do 
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de 
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as 
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a 
demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como 
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico nº XX/2022). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
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O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX) 

considerando o quantitativo estimado para o período de 24 (vinte e quatro) meses de 
vigência contratual, conforme valores e quantitativos abaixo: 

 
Descrição dos 
serviços 

Quantidade 
Estimada 

Valor Unitário Valor Total 

SESSÃO 
PLENÁRIA EM 
ANO NÃO 
ELEITORAL 

96 R$ R$ 

SESSÃO 
PLENÁRIA EM 
ANO ELEITOTAL 

125 R$ R$  

Valor Total da Contratual  R$  
 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/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 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  
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A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso 
das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 
intermédio da AGC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da AGC deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO  

 
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 

recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 
relativos ao PTRES n° 167674,Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos 
neste contrato; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e 
que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer 
outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento 
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, 
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a 
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e 
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da 
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em 
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 
8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos 
serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a 
terceiros, seus empregados ou prepostos; 
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j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem 
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou 
incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou 
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 
dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando 
somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local 
pelo contratante; 

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, 
áudio, vinhetas, entre outros relativos  ao serviço), será de exclusiva 
propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer 
oportunidades que julgar pertinentes. 
 

 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 
observados; 
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b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
contrato; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 
O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 

contratual, com duração de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis por iguais e sucessivos 
períodos até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial da União. 

 
 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
nocontrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o 
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II -  não entregar a documentação exigida no edital; 

 
 

III - apresentar documentação falsa; 
 

IV  - causar o atraso na execução do objeto;  

 
V - não mantiver a proposta; 

VI  - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 
 

IX  - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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 SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
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contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL 
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as 
seguintes sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 
outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 
 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral 
do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total 
ou parcial das obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido 
e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo 
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos 
a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da 
Lei 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de 
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da 
nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos 
celebrados com TRE/AL. 
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PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
PARÁGRAFO DEZ - 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 da 
Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados. 

 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, totalou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração. 

 

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no DiárioOficial da União. 

 

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE  

 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição 

o que vier a ser determinadopela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
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 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES  

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, noscasos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA  

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 

estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº XXXX), constantes no 
procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000. 

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO  

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da 

União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO  

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir: 

 
 

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 

Pela Empresa 
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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 julho de 2022.

À SAD,

Senhor Secretário,

Trata-se de procedimento visando a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de operação e monitoramento de sistema de sonorização e
gravação de som e imagem  e sua transmissão via youtube.

Esta Seção apresentou  minuta de edital de Pregão Eletrônico, evento 1099468,
considerando o  novo Termo de Referência evento 1098101 (SEI  .

Conforme combinado com Vossa Senhoria o prazo de vigência do contrato foi alterado
para 24 meses, de modo a contemplar ano eleitoral e não eleitoral  que possuem
quantitativos diferentes.

Também houve ajustes na minuta apresentada visando seu aperfeioamente, em relação
ao Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022.

Do exposto, solicito a ratificação do prazo de vigência contratual de 24 meses e a
evolução do feito para a devida análise.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 05/07/2022, às 15:09, 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
1099470 e o código CRC 43455822.

0006075-19.2021.6.02.8000 1099470v1
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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 julho de 2022.
Ratifico o Despacho SLC 1099470 e remeto os

autos à análise da Assessoria Jurídica.
Por oportuno, aprovo o Termo de Referência na

versão que integra a minuta do edital - Anexo I
(doc. 1099468).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2022, às 17:18, 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
1099755 e o código CRC F1B38DEA.

0006075-19.2021.6.02.8000 1099755v1
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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 julho de 2022.
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos para,

ex vi do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, análise
da minuta de edital de pregão eletrônico ora inserta no evento
SEI nº 1099468.

 
Observo, no entanto, que consta dos autos do

Processo SEI nº 0006779-95.2022.6.02.8000 apenas o termo
de referência 1098101.

 
Considerando que a instrução carece de

aperfeiçoamento da instrução para análise desta AJ-DG, visto
que ausentes os elementos básicos necessários à deflagração
da fase externa da licitação, em obediência às normas legais,
em especial ao contido no art. 4º da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017.

 
Assim, faço retornar os autos à Secretaria de

Administração para ciência e adoção das medidas que se
fizerem necessárias.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 05/07/2022, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099870 e o código CRC C7AFD276.

0006075-19.2021.6.02.8000 1099870v1
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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 julho de 2022.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 1099870, esclareço

que a abertura do certame foi objeto da Decisão Presidência
nº 1102, proferida nos autos do Processo SEI 0002563-
91.2022.6.02.8000, doc. 1041086.

Nesse sentido, observo que dos autos do Processo
SEI 0006779-95.2022.6.02.8000, que veicula o Termo de
Referência consta do Despacho SAD 1098407 menção ao
Despacho GSAD 1089576, proferido nos mencionados autos
de nº 0002563-91.2022.6.02.8000, de seguinte teor: 

 
URGENTE!
Reporto-me ao Despacho SEGEC 1033954 e ao
Despacho GSAD 1036238, para solicitar à
AGC/COSEG e à SLC/COMAP imediatas
providências para a deflagração do novo
certame, conforme autorizado na Decisão
1102, da Presidência (doc. 1041086), uma vez
que a contratação veiculada nestes autos o foi
pelo prazo de 3 (três) meses com início no dia
5 de abril de 2022 (doc. 1043937), a
demandar, inclusive e sem prejuízo da medida
anterior, urgente análise de prorrogação
excepcional da presente avença, dada a
proximidade do término de sua vigência.

 
Acerca desse Despacho, a SLC questiona (doc.

1089740), "qual alteração deverá ocorrer no edital, para
viabilizar a confecção da nova minuta." Em resposta,
assinalamos (Despacho GSAD 1090522): 

À SLC
(cópia à AGC, à SAAP, à SEGI e ao Sr.
Pregoeiro)
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Senhora Chefe,
 
Em resposta ao Despacho SLC 1089740,
observa-se que ainda durante a fase do Pregão
discutiu-se sobre a pertinência de se incluir,
no edital, exigências de habilitação técnica,
conforme se pode constatar da leitura dos
pareceres 29 (doc. 1001723), 37
(doc. 1002593) e da Informação 350
(doc. 1089740), constantes dos autos originais
- Proecesso SEI 0006075-19.2021.6.02.8000.
Deve-se observar ainda que, para confirmar a
capacidade técnica da empresa vencedora do
certame, não obstante o firme entendimento
do Pregoeiro (doc. 1002180), foi promovida
diligência pela SEGEC (doc. 1004021), vindo a
empresa a apresentar a declaração de que
trata o doc. 1004254.
Nos presentes autos, a questão é citada no
Depacho GSAD 1036238, nos seguintes
termos:

Aqui, precisa ser esclarecido que no
decorrer da instrução que resultou na
contratação da empresa Thamyres
Grinys de Moura Barbosa, CNPJ
37.221.415/0001-03, o Processo
SEI 0006075-19.2021.6.02.8000, foi
priorizada a discussão do aspecto
orçamentário, dada a então diferença
entre a estimativa de preços e a
contratação em curso naquela
ocasião (vide a propósito, o Despacho
SEIC - 0978359, reiterado no
Depacho SEIC 0994129), de tal forma
que, no nosso entender, o momento
agora é de revisão dos aspectos
técnicos, no sentido de afastar o risco
de se repetir a situação ora
enfrentada, advinda de um pedido de
desistência da contratação
apresentado pela empresa vencedora
do certame (que, em tese, teria
ofertado a melhor proposta).
Ou seja, os parâmetros que
resultaram na contratação malograda
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não se afiguram, em nosso modo de
entender, adequados, no momento
(diga-se, antes de uma minuciosa
revisão dos aspectos técnicos
envolvidos por conta dessa inusitada
situação), para garantir a seleção, em
tempo e modo, pois a programação de
sessões plenárias é contínua, de um
prestador capaz de executar a
contento o serviço.
 

Com essas informações, solicita-se que a
SLC, com apoio da AGC, da equipe de
planejamento da contratação
original (Portarias 88 - doc. 0511213, 131 -
doc. 0517899 e 352 - doc. 0593895, do
Processo SEI 0000452-42.2019.6.02.8000) e
até do Sr. Pregoeiro, inclua na minuta do
edital requisitos de habilitação técnica
compatíveis com as necessidades do Órgão e
observados os paâmetros legais pertinentes.
 
Nesse propósito, no citado Processo
SEI 0000452-42.2019.6.02.8000, consta
esboço de TR prevento ao menos experiência
mínima da licitante na prestação do serviço,
mediante apresentação de atestado de
capacidade técnica, como requisito de
habilitação técnica, conforme consta do
doc. 0639560, item 12.1, in verbis:

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

 
Essa regra foi mantida nas minutas de TR
atribuídas à SAPEV
(docs. 0656298, 0722861 e 0726702), porém o
modelo não seguiu por conta das limitações
orçamentárias então observadas, atestadas,
entre outros,
nos docs. 0782598, 0804895, 0816560 e 0819308,
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vindo a ser proposta a alternativa declinada na
Informação 10225 (doc. 0829404), de tal
forma que a matéria passou a ser tratada nos
autos de nº 0012242-86.2020.6.02.8000,
conforme definido no Despacho GDG 0830519.
Atenciosamente.
 

De todo modo, em face do que apontado pela AJ-
DG, solicito à COMAP, por intermédio da SEIC, reproduzir
nestes autos os elementos instrutórios que resultaram na
elaboração da atual minuta, especialmente a estimativa da
despesa e a correspondente reserva de crédito.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2022, às 22:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100040 e o código CRC 795F58C0.

0006075-19.2021.6.02.8000 1100040v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
À SEIC, 
Para em conformidade com o Despacho 1100040,

reproduzir nestes autos os elementos instrutórios que
resultaram na elaboração da atual minuta, especialmente a
estimativa da despesa.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 06/07/2022, às 15:09, 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
1100487 e o código CRC 55D18D0E.

0006075-19.2021.6.02.8000 1100487v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
À  SLC,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1100040,

informamos que a estimativa de valores original que subsidiou
a confecção da atual minuta de edital encontra-se no
Despacho SEIC 0982285. Contudo, tendo em vista o decurso
de prazo realizado entre aquela pesquisa e a data de hoje, esta
unidade apresenta nova estimativa, para tanto vale-se de
pesquisa realizada nos autos 0002563-91.2022.6.02.8000 (de
março deste ano) e que refleteria melhor a realidade do
mercado neste momento.

 
Assim, com base naquela pesquisa, ora colacionada

nestes autos (1100582), chegamos aos seguintes valores:
 

ITEM VALOR
UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR

ANUAL
Sessões

plenárias
anuais R$ 1.000,00

96 R$ 96.000,00

Sessões
plenárias em
ano eleitoral

(96+29) =
125

R$
125.000,00

VALOR ESTIMADO TOTAL 221 R$
221.000,00

 
Desta forma, estimamos a presente contratação em

R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais), por este
motivo, encaminhamos os presentes autos à SLC para revisão
da atual minuta do Edital.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 06/07/2022, às 15:55, 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
1100558 e o código CRC E0F96E27.

0006075-19.2021.6.02.8000 1100558v1

Despacho SEIC 1100558         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 664
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação emergencial, pelo prazo de 03

(três) meses, de empresa especializada para prestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente, para as
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, nos termos do
Termo de Referência presente no evento 1033768.

 
Após formalização de sugestão de contratação direta por

dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93,
com a empresa ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (HSP
TECNOLOGIA E ENGENHARIA), inscrita no CNPJ nº
11.754.292/0001-74, pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) - Despacho SEIC 1034293, os autos foram devolvidos pelo
Senhor Secretário de Administração para que esta Unidade promova,
com a ugência devida, cotação necessária à justificativa de preços,
na forma recomendada pela AJ-DG (Despacho GSAD - 1035097).

 
Em atendimento, solicitamos apresentação de proposta

de preço a 13 (treze) potenciais fornecedores - 1035225, 1035227,
1035244 e 1036105, obtendo-se os valores abaixo elencados, onde se
observa que o valor ofertado por ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS (HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA), no montante de R$
30.000,00 (trinta mil reais) é o mais vantajoso financeiramente para
este Tribunal.

 

Empresa
Valor total
estimado

(30 sessões)
HSP Tecnologia - R$ 30.000,00
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 1033763 R$ 30.000,00

Leny Films - 1035335 R$ 54.000,00
Estruturas Santana -

 1036107   R$ 32.000,00

Staff Vídeo - 1036108 R$ 90.000,00
(desconsiderado)

 
Há de se ressaltar que a citada empresa possui

experiência na execução do serviço ora demandado, tendo sido a
contratada que antecedeu à contratação atual, sem informação
de quaisquer registros de apontamento de falha contratual,
ressaltando a aferição de 32 (trinta e dois) autos de liquidação e
instrução de alteração contratual, conforme anunciado pela gestão
contratual, por meio do Despacho SEGEC - 1035219. 

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/03/2022, às 09:37, 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
1036110 e o código CRC 914524BD.
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PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS    

Objeto: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE 
SONORIZAÇÃO PERTENCENTE AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E 
DE GRAVAÇÃO DE SOM E IMAGEM E SUA TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE PRINCIPALMENTE 
PARA AS SESSÕES DO PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA 

 

Prezado Cliente, 

  

A HSP trabalha na prestação de serviços nas áreas de engenharia, elétrica 
Informática, telecomunicações, sonorização e vídeo streaming oferecendo soluções 
inovadoras com custos equivalentes, baseada em tecnologia de ponta, qualidade na 
prestação do serviço e alto grau de disponibilidade. 

 

Proposta formatada para prestação de forma não contínua, de serviços de 
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via 
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada. nos 
seguintes termos: 

 

 

DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
SEMANAL 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

MENSAL 

QUANTIDADE 
ESTIMADA TOTAL 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

SESSÃO PLENÁRIA OU 
EVENTO 

2 10 30 R$1000,00 R$30.000,00 

      

 

 

IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS (De responsabilidade do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas). 

 
a) 01 Mesa de som 8 de canais; 
b) 01 Mesa de som de 24 canais; 
c) 02 equalizadores de 2 canais, 
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão; 
e) 02 receptores PGX4; 
f) 06 Caixas de som; 
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g) 14 microfones de mesa (dinâmico); 
h) dentre outros. 

  

IV.2 - Os serviços a serem prestados são: 

  

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de 
uso; 

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação 
das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança das pessoas; 

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos; 

  

V - TRANSMISSÃO POR PLATAFORMA  DE VÍDEOS YOUTUBE 

  

Gravação de som e imagem das sessões e sua transmissão via Youtube, deverá utilizar um 
sistema próprio de videotransmissão via internet, utilizando no mínimo: 

  

V.1 - PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA:  

  

a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em FULL HD, ou com 
qualidade superior; no mínimo 01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das 
sessões plenárias , 01 jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, cartões de gravação e 
baterias; 

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com 
caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de 
caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega 
semanalmente à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, 
caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de 
encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o 
arquivo no formato NTSC/widescreen 720x480 SD. 

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e 
em pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão 
plenária. 
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e) Transporte, desmontagem, manutenção e guarda dos equipamentos é de 
responsabilidade do TRE/AL. 

f) Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia. 

  

V.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 

  

a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas após a 
solicitação do TRE/AL, para revisão, testes e ajustes no sistema de sonorização Plenário 
ou outros espaços. 

b) Os equipamentos a serem utilizados são de responsabilidade do TRE/AL, bem como sua 
manutenção. 

c) Elaboração de relatório de uso, descrevendo duração do evento, equipamentos 
utilizados, ajustes necessários, solicitação de manutenção corretiva ou preventiva bem 
como ocorrências da operação do sistema. 

d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau uso dos mesmos, o 
fornecedor será responsável pela manutenção. 

  

VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

  

A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a 
segurança e a fidedignidade de serviços prestados, envolvendo a captura, edição, 
armazenamento, transmissão, gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais. 

  

VII – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

  

a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega 
semanalmente à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, com o conteúdo na 
íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de 
encerramento; 

b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-
de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no 
Plenário; 

c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de verificação da 
conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e de acordo 
com este Termo de Referência; 

d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos 
imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 
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e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e normalmente executados 
no Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio 
da OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090). 

  

VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de 
Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se refiram 
à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua 
natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de 
informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das 
sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a qualificação 
adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados nas 
dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus empregados em 
serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas e 
civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações em caso de 
acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente 
contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da contratante, 
isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus empregados 
ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues para 
veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de apropriados 
durante a execução dos serviços; 
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m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou transtornos que 
possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, 
incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente materiais 
de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima de 01 
(uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo contratante; 

p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio, vinhetas, entre outros 
relativos ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele 
em quaisquer oportunidades que julgar pertinentes; 

q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

  

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, 
devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à 
contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 
normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de 
Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 

  

X - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de obra 
local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, 
observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualidade 
do equipamento; 

b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de informática e/ou 
automação que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 
ou que possuam comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência 
energética equivalente; 

c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e 
baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução 
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como: 
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c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 
licenciado;  

c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados; 

c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços 
ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou 
redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à 
inundação.” 

  

XI – DO PAGAMENTO 

  

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, 
em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente 
atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa 
da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o 
valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

  

XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

  

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Receita Federal; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, 
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: 
Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST – Tribunal Superior do 
Trabalho. 

  

XIII – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para 
abertura da licitação.  

a1) documentação deverá: 

a1.1) Estar em nome da proponente; 

a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos 
casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão 
Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com 
prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto nº 
6.106/2007; 

a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido 
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais. 

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que 
não emprega nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal Regional 
Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela 
Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, 
ambas do Conselho Nacional de Justiça. 

  

XIV – DO REAJUSTE 

  

O reajuste do valor mensal do contrato 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. 

  

XV – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

  

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores lotados 
na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das transmissões via 
plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC  deverão ser 
solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em 
tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

XVI – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
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O prazo de vigência do contrato será de 03  (três) meses, contados da data da sua 
assinatura, prorrogável nos termos da lei. 

A renovação do termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa 
para verificar se as condições oferecidas pelo licitante contratado continuam vantajosas 
para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

  

XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

  

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 
8.666/93; 

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o 
caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início 
do cumprimento das obrigações contratuais; 

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais; 

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa; 

e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

  

XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

PROP- 06-03/2022 
a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como 
transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com o objeto da licitação; 

d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias; 

e) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o Contrato. 

  

  

Formas de pagamento:......A combinar  

Validade da Proposta:......... 15 dias 

 

Maceió/AL, 24 de março de 2022 

 

           

Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente 

(Eng. Eletricista Crea 0213335662) 
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CNPJ 35.360.695/0001-05 
99821-0810 whatsApp  

e-mail: lenyfilms@gmail.com 

 
ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Att. LISIANA TEIXEIRA CINTRA- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

Venho por meio deste apresentar proposta de Prestação de serviço de operação e 

monitoramento do sistema de sonorização pertencentes ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE ALAGOAS, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube das sessões do 

Pleno desta corte de Justiça especializada pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogável nos 

termos da lei. 

 

Equipamentos a serem utilizados para produção: 

• 3 Câmeras Sony Full HD 1920x1080 (com 3 vídeo assistente)  

• Jogo de Lentes 70x200mm / 50mm / 23mm / 16mm 

• Cartões de Memoria 64gb classe 10 para 4k 

• 3 Tripés com cabeça Hidráulico Profissional 

• 1 Unidade de Transmissão com Mesa de Corte Blackmagic para até 8 câmeras 

• 1 Ilha de Edição para geração de Caracteres e de mídia com operador  

• 1 Operador de Áudio Profissional 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR EQUIPE DE VIDEO 

a) Gravação ao vivo das sessões plenárias  

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com 

caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de 

caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega, 

semanalmente, à Assessoria de Comunicação do TRE/AL com o conteúdo na íntegra, 

caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento. 

Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo no formato 

NTSC/widescreen 720x480 SD. 

d) auxiliar de operação de multimídia para o acompanhamento das sessões plenárias. 
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SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DO OPERADOR DE AUDIO 

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em vídeo e a transmissão via YOUTUBE das 

sessões do Pleno desta Corte; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de uso; 

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação 

das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos; 

 

 

 

  Forma de pagamento: 

O Pagamento será efetuado, mensalmente por meio de ordem bancaria de credito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias contado do recebimento da nota fiscal. 

 

  

 

 

Maceió - Alagoas 28 de março de 2022  

DESCRIÇÃO 

DOS ITENS 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

SEMANAL  

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

SESSÃO 

PLENÁRIA OU 

EVENTO 

 

02 (mínimo) 

R$ 1.800,00 (Um 

mil, oitocentos 

reais 

 

A SER ESTIMADO 
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PROPOSTA

À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – 
Bairro Centro – CEP 57051-090 – Maceió – AL.

Contratação emergencial, pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogável nos termos da lei, de empresa especializada
para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente,
para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

DESCRIÇÃO DOS ITENS QUANTIDADE ESTIMADA
SEMANAL

QUANTIDADE ESTIMADA
MENSAL 

VALOR TOTAL

SESSÃO PLENÁRIA OU
EVENTO

02 (NO MÍNIMO) 30 (NO MÁXIMO) R$ 32.000,00
(TRINTA E DOIS MIL

REAIS)

Validade: 60 (Sessenta) dias.                                                                                                                                 
Dados Bancários:                                                                                                                                                     
AG: 279                                                                                                                                                                      
CC: 7152-3                                                                                                                                                         
Banco do Nordeste                                    

  

Maceió, 29 de março de 2022.

ESTRUTURAS SANTANA
CNPJ 42.432.566/0001-32

R BOA ESPERANÇA, Nº 200, BENEDITO BENTES, MACEIÓ/AL – CEP 57.084-086 
TEL.: (82) 99623-6094 – E-MAIL: santana.al2021@gmail.com 
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Orçamento n. 00186/2022 

Agência: DIRETO 

Cliente: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Serviço: Prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização, e 

de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube (Sessões do Pleno desta Corte de 

Justiça Especializada) 

 

 Segue abaixo orçamento e descrição dos equipamentos disponibilizados. 

 

TRANSMISSÃO DAS SESSÕES EM VÍDEO: 

03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em FULL HD, 

01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias, 01 jogo de lentes, 

Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist., cartões de gravação e baterias; 

Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais, com caracterização de 

vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com nomes dos 

atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega 

semanalmente à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, 

caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta 

de encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo 

no formato NTSC/widescreen 720x480 SD. 

Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno 

funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão plenária. 

Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia. 

SONORIZAÇÃO: 

Disponibilização de técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas, após a solicitação do 

TRE/AL, ou, para as sessões plenárias, de acordo com calendário apresentado pela gestão 

contratual ou fiscalização do futuro contrato, para revisão, testes e ajustes no sistema de 

sonorização no Plenário do TRE/AL ou outros espaços. 

 
VALOR POR EVENTO OU SESSÃO TRANSMITIDA:    R$ 3.000,00 
VALIRDADADE DESS PROPOSTA: 90 DIAS 

 

Maceió, 25 de março de 2022 

 

 

Sidney Agra 

 

 

STAFF ÁUDIO VIDEO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN, 892 – FAROL.  CEP.: 57052-675 

CNPJ 01.687.588/0001-66   IE ISENTO. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

MINUTA 
PROCESSO Nº 0006075-19.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 

Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de   operação e monitoramento de sistema de sonorização 
e gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que 
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis  Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, 
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

 
1.1.                  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde 
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno 
desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e 
especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2.                     O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 
com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar deste pregão, os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e 
seus anexos. 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 
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2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos 

de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 

cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no 

art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada 

pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.   A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3– DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou 

entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 

e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

 
4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta. 
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4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
5.1.   O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor total do  item ofertado, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1.      Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2.     A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3.    A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
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participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

6.5.1.       Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado, considerando 

a vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

6.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

6.11.1.        Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1.      Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

6.13.1.    Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 
6.13.2.  Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
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sistema. 

6.14.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

6.19.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

produzidos: 

6.21.1. no pais; 

6.21.2. por empresas brasileiras; 

6.21.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento detecnologia no País; 

6.21.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.22.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

6.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do 

art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do 

disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

7.3.1. O preço máximo total  fixado para os serviços ora licitados  é de R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e 
um reais), e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 

 
7.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 
7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

 

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 
2 (duas) horas, a partir da solicitação: 

a)  os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de 
planilha para contratação sugerido no ANEXO II; e  
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b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que não emprega 
nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados a este Tribunal Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a 
redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, 
ambas do Conselho Nacional de Justiça. 

 
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 6.24. 

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8 – DA  HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 
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Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 

de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 
 
 
8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 
 
8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 
 
8.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
 

8.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
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devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País: decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para 

desempenho de suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 
 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 
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8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

 
 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 
 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

8.10.2.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.11. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
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8.10.2.13. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja 

retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 
 

8.10.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.10.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para 

abertura da licitação. 

                                    8.10.3.1.1. A documentação deverá: 

 8.10.3.1.2. estar em nome da licitante; 

8.10.3.1.2.1. estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão 

expedidor competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como 

prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão 

Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) 

dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007; 

8.10.3.1.2.2. referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal 

dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à 

Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais. 

8.10.4. Qualificação Técnica: 
 

8.10.4.1.  comprovação de aptidão para desempenho e execução dosserviços, mediante 
apresentação de atestado(s) que comprove a capacidade técnica da empresa, expedida por 
órgãos da Adminsitração Pública ou da área privada, compatível(is)em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação; 
 
8.10.4.2. Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som, áudio e vídeo que se 
responsabilizará pelos trabalhos do objeto licitado. 
 

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário (por sessão) e total do ofertado. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10  - DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no 

mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 
11 -  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
11.1.   A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em 

que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- 

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 24.10 deste Edital, Seção de 
Licitações e Contratos. 

13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos. 

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

13.8.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

14 – DO REAJUSTE 

14.1.  O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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. Caso o índice 
estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 
será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.2.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
 
15 -DA CONTRATAÇÃO 

 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Contrato, no qual 
constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de execução em conformidade com este edital. 
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário para, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da empresa vencedora do 
certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 15.2, implicará a decadência do 
direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o 
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, 
injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, será convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado do adjudicatário, aceito 
pela Administração, uma única vez e por igual período. 
 
15.8. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste instrumento e às condições da 
proposta da empresa vencedora. 
 

16 – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores lotados na SAPEV, no 
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caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a 
gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão ser solicitadas ao 
Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de 
medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

17- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

I – não assinar o contrato; 
 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto;  

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato;  

VIII - comportar-se de modo inidôneo;  

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 
 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções administrativas 
previstas na Lei nº 10.520/2002, 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. 

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

 
17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o contraditório e a ampla 
defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 
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b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei Nacional n° 8.666/93;. 

 

17.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o 
caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do 
cumprimento das obrigações contratuais; 

 
17.5. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor do contrato, que 
deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela 
Administração, assegurados à CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo 
processo administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 
17.6. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 

 
17.7. As sanções previstas nos subitens “c” e “d” poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 

 
17.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da 
data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 8.666/93. 

 
17.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura 
aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas 
oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

 

17.10 Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada GRU, e, caso não haja 
o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União 
cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
17.10.1 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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 

17.11. 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 reais e comprovados. 

 
17.12. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, total ou parcialmente, 
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
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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. 

 

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

17.13.1  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14. 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 
nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

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

 
18 - DO PAGAMENTO 

 
18.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 
(dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do 
Contrato. 

 

18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 
aplicadas. 

18.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove 
tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita 
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata a cláusula acima. 

18.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 
aplicadas. 

 
18.7.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

18.8.  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 
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TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações orçamentárias 
respectivas. 

 
20 - AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
20.1.  As obrigações do contratante  estão disponíveis na minuta do contrato (Anexo III).  
 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1.  As obrigações da contratada estão disponíveis na minuta do contrato (Anexo III).  

 
22. DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
 
22.1  Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega 
semanalmente à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, caracterizado 
por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento; 
 
22.2  Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-de-obra e 
periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário; 
 
22.3  Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de verificação da 
conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e de acordo com este Termo 
de Referência; 
 
22.4  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos imediatamente ás 
custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 
 
22.5  O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
22.6  Os serviços objeto deste Edital serão regular e normalmente executados no Edifício-sede do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na Avenida Aristeu de 
Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090), podendo, excepcionalmente, ser realizados em local 
diverso, a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
23. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
23.1.  A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de obra 
local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no 
segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualidade do equipamento. 

23.2.  Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de informática e/ou 
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automação que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam 
comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética equivalente. 

23.3.  Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e 
baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401, de 
04/11/2008, tais como: 

23.3.1. Lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 
licenciado; 

23.3.2.   Queima a céu aberto ou incineração em 
instalações e equipamentos não licenciados; 

23.3.3.   Lançamento em corpos d’água, praias, 
manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes 
de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que 
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação”. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.4.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.5.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.6.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

24.7.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.8.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o 
Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas. 

 

24.9.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 

 
24.10.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de Andrade, nº 
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377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 

 
24.11.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 
10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
24.12.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no 
endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre- 
al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
24.13.  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

 

24.14.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser 
solucionadas administrativamente. 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

I – DO OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e 

monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de 

gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente paraas Sessões do Pleno 

desta Corte de Justiça Especializada. 

 

II – DA JJUSTIFICATIVA 

 

A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que abrangem as necessidades públicas 

permanentes, sendo, portanto, imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias desta Corte Eleitoral, conforme 

previsto no art. 13, VII, da Portaria nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização das 

atividades administrativas institucionais internas. 

Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as sessões plenárias pela Web, em tempo 

real e continuar sua veiculação através do Portal do TRE/AL. 

Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não possui nem prevê ter 

emsua estrutura funcional ferramentas e profissionais específicos para suprir e/ou atender às 

necessidades especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de conteúdos eeventos. 

 

 

III – DA QUANTIDADE DE SESSÕES – MENSAL E ANUAL; DA PROPOSTA DA 

EMPRESA. 
 

 

III.1 Estima-se para efeito de elaboração da proposta, a quantidade de 08 (oito) 
sessões por mês, totaliznado durante 12 (doze) meses a quantidade de 96 (noventa 
e seis) sessões; estima-se uma aumento anual de 29 (vinte e nove) sessões em ano 
eleitoral, perfazendo um total estimável de 125 (cento e vinte e cinco) sessões 
durante esse ano (eleitoral), conforme quadro abaixo: 
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DESCRIÇÃO DOS ITENS 
QUANTIDADE 

ESTIMADA TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO 

NÃO ELEITORAL 
96 R$ R$ 

 
SESSÕES ESTIMADAS PARA O 

ANO ELEITORAL 

 

125 

 

R$ 

 

R$ 

 

III.2. A Licitante formulará proposta, informando o preço mensal e preço total anual para execução dos 
serviços objeto do presente termo de referência. 
 

III.3. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá solicitar da contratada a cobertura (prestação de 
serviços) de algum evento institucional patrocinado pelo órgão; neste caso, o preço a ser cobrado deverá ser 
o correspondente ao preço mensal cuja proposta for aceita pelo pregoeiro dividido pelo número estimado de 
sessões mensal, no caso, 8 (oito) sessões, observadas as disposições constantes do ITEM V deste Termo 
de Referência. 

IV – DA ENUMERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEM DE 

SOM E DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS 
 

IV.1 - O sistema de sonorização e gravação de áudio, pertencente ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os serviços objeto deste 
Termo de Referência, é composto por, entre outros: 

 

a) 01 
b) 01 
c) 02 

Mesa de 

Mesa de 
equalizadores 

som 8 
som de 
de 2 

de 
24 
canais, 

canais; 
canais; 

d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão; 
e) 02 receptores PGX4; 
f) 06 Caixas de som; e, 

g) 14 microfones de mesa (dinâmico). 

 

IV.2 - Os serviços a serem prestados são: 
 

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em vídeo e a transmissão via 
YOUTUBE das sessõesdo Pleno desta Corte; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de 
uso; 
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c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a 
gravação das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança das pessoas; e, 

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos. 

 

V – DA TRANSMISSÃO PELA PLATAFORMA YOUTUBE 

A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem das sessões e sua transmissão 

via Youtube, deverá utilizar um sistema próprio de videotransmissão via internet, utilizando no 

mínimo: 

V.1- PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS SOB 
DEMANDA: 

 

a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de  resolução, gravando  em FULL HD, ou com 
qualidade superior; no mínimo 01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo 
das sessões plenárias, 01 jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, 
cartões de gravação e baterias; 

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com 
caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador 
de caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em 
pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para 
entrega, após a conclusão destes, à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, bem 
assim à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo 
na íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, 
vinheta de encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, 
devidamente nomeado o arquivo no formato NTSC/widescreen 720x480 SD. 

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, 
testados e em pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do 
início da sessão plenária. 

 

e) A contratada deverá disponibilizar auxiliar de operação de multimídia para o 
acompanhamento das sessões plenárias. 

 

V.2- PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 
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a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas do dia 
marcado para a realização das sessões Plenárias, conforme calendário de sessões 
disponível no site deste Regional, e/ou após a solicitação do TRE/AL para revisão, testes 
e ajustes no sistema de sonorização Plenário ou outros espaços, a critério da 
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

b) Os equipamentos que compõem o sistema de sonorização deste Tribunal a serem 
utilizados são de responsabilidade do TRE/AL, bem como sua manutenção. 

c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento, equipamentos 
utilizados, ajustes necessários, solicitação de manutenção corretiva ou preventiva 
bem como ocorrências daoperação do sistema. 

d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau uso dos 
mesmos, o fornecedor será responsável pela manutenção. 

 

VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a segurança ea 

fidedignidade de serviços prestados, envolvendo a captura, edição, armazenamento, transmissão, 

gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais. 

 

VII– DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE 

RECEBIMENTO 
 

a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para 
entrega, apósa conclusão destes, à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, 
bem assim à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o 
conteúdo na íntegra, caracterizado porvinheta de abertura, sessão plenária da semana, 
vinheta de encerramento; 

b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-
de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no 
Plenário; 

c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de 
verificação da conformidade com especificações constantes da proposta da 
CONTRATADA e de acordo com este Termo de Referência; 

d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos 
imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 

e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e normalmente 
executados no Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado 
atualmente no prédio da OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. 
Maceió-AL. CEP 57051-090), podendo, excepcionalmente, serem realizados 
em local diverso, a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 

VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de 
Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se 
refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra 
que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do 
sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem 
prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a qualificação 
adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados 
nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e 
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da 
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em 
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 
e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus 
empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues para 
veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
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l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou transtornos 
que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando 
somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima 
de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo 
contratante; 

p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio, vinhetas, entre 
outros relativos ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá 
fazer uso dele em quaisquer oportunidades que julgar pertinentes; 

q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com 
autorização expressa do TRE/AL. 

 

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou 
defeitos observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 

 

X- DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de 
obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando 
for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do 
serviço e qualidade do equipamento; 
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b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de 
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata a 
Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada 
segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética 
equivalente; 

c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de 
destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da 
contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401, 
de 04/11/2008, tais como: 

c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em 

aterro não licenciado; 

c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos 

não licenciados; 

c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos 

baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de 

águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que 

abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.” 

 

XI – DO PAGAMENTO 
 

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota 
fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas; 

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados 
pela legislação tributária; 
e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do 
anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 
480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do 
pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

 

XII– DA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
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a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa 
de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica 
Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST – Tribunal 
Superior do Trabalho. 

 

XIII – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) 
dias da data prevista para abertura da licitação. 

a1) documentação deverá: 

a1.1) Estar em nome da licitante; 

a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor 

competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo de 

validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de expedição do 

respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de Débitos 

atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa  da  União,  ambas 

com prazo de validade de 180 (cento eoitenta) dias, de acordo com o art.  2º, 

do Decreto nº 6.106/2007; 

a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo 

não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição 

Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos 

a Tributos Federais. 

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal 
da empresa, de que nãoemprega nem empregará cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal 
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Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a 
redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, e/ou 
artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça. 

 

XIV – DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E DA
 CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL. 

 

a) A licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho e 
execução dos serviços, mediante apresentação de atestado(s) que comprove 
a capacidade técnica da empresa, expedida por órgãos da Adminsitração Pública ou 
da área privada, compatível(is) em características, quantidades e prazos  com o objeto 
da licitação; e, 

 

b) Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som,
áudio e vídeo que se responsabilizará pelos 
trabalhos do objeto licitado. 

 

 

XV – DO REAJUSTE 

 

O reajuste do valor mensal do contrato será anual, obtido da variação do IPCA-E 

ocorrida duranteo 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. 

 

 

XVI – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS 

SERVIÇOS 

 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores 

lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das 

transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 

intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão ser 

solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

Minuta ajustada ao novo valor (1100632)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 709



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

XVII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data 

da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 

limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. 

A renovação do termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida  de pesquisa 

para verificar se as condições oferecidas pelo  licitante contratado continuam 

vantajosas para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

XVIII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 
aplicadas cumulativamente: 

 a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 

reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 

(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 

cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o 

valor atualizado do contrato; 

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 

contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial 

das obrigações assumidas; 

a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da 

CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das 
obrigações contratuais; 

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas 
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cumulativamente com as demais; 

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como 

transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com o objeto da licitação; 

b) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias; 

c) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público de alta 
relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
Contrato. 

Maceió, 02 de julho de 2021. 

 

ASSESSORIA DE GESTÃO DE 
CONTRATOS/COSEG/ SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃ 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereç
o 

 

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

      Contrato nº xx/2022 

                            Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA XXXXX 

 
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 nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na Lei 
n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 
Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 

10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do 
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de 
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as 
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a 
demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como 
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico nº XX/2022). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
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O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX) 

considerando o quantitativo estimado para o período de 24 (vinte e quatro) meses de 
vigência contratual, conforme valores e quantitativos abaixo: 

 
Descrição dos 
serviços 

Quantidade 
Estimada 

Valor Unitário Valor Total 

SESSÃO 
PLENÁRIA EM 
ANO NÃO 
ELEITORAL 

96 R$ R$ 

SESSÃO 
PLENÁRIA EM 
ANO ELEITOTAL 

125 R$ R$  

Valor Total da Contratual  R$  
 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/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 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  
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A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso 
das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 
intermédio da AGC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da AGC deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO  

 
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 

recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 
relativos ao PTRES n° 167674,Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos 
neste contrato; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e 
que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer 
outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento 
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, 
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a 
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e 
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da 
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em 
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 
8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos 
serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a 
terceiros, seus empregados ou prepostos; 
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j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem 
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou 
incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou 
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 
dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando 
somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local 
pelo contratante; 

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, 
áudio, vinhetas, entre outros relativos  ao serviço), será de exclusiva 
propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer 
oportunidades que julgar pertinentes. 
 

 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 
observados; 
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b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
contrato; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 
O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 

contratual, com duração de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis por iguais e sucessivos 
períodos até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial da União. 

 
 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
nocontrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o 
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II -  não entregar a documentação exigida no edital; 

 
 

III - apresentar documentação falsa; 
 

IV  - causar o atraso na execução do objeto;  

 
V - não mantiver a proposta; 

VI  - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 
 

IX  - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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 SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 

Minuta ajustada ao novo valor (1100632)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 717



 

contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL 
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as 
seguintes sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 

pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 

outras mais severas; 
 

b) Multa: 
 

b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 
 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral 
do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total 
ou parcial das obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º 

8.666/1993. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido 
e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo 
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos 
a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da 
Lei 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de 
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da 
nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos 
celebrados com TRE/AL. 
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PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
PARÁGRAFO DEZ - 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 da 
Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados. 

 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, totalou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração. 

 

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no DiárioOficial da União. 

 

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE  

 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição 

o que vier a ser determinadopela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
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 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES  

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, noscasos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA  

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 

estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº XXXX), constantes no 
procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000. 

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO  

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da 

União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO  

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir: 

 
 

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 

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

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
À SAD,
Com minuta ajustada do edital quanto ao valor

estimado para aquisição.
Solicito que seja verificada a necessidade de

realizar nova reserva de crédito , em razão da anulação do
empenho da contratada  que desistiu do contrato (NE nº
200/2022).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 06/07/2022, às 16:36, 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
1100641 e o código CRC 80949DE3.

0006075-19.2021.6.02.8000 1100641v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
Reporto-me ao Despacho GSAD 1100040, ao

Despacho SEIC 1100558 e ao Despacho SLC 1100641, para
remeter os presentes autos à COFIN, com vista à realização
da reserva de crédito, e posterior remessa do feito à análise
da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2022, às 16:45, 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
1100661 e o código CRC 668A8EEB.

0006075-19.2021.6.02.8000 1100661v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1100661).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/07/2022, 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
1100807 e o código CRC F6A6F82F.

0006075-19.2021.6.02.8000 1100807v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  11/07/2022 18:31
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 186

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70273 ADM APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

11/07/2022 0006075-19.2021.6.02 - 23.733,33

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de Crédito. Serviço de operação e monitoramento do sistema de sonorização e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube. SEI 0006075-19.2021.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

11/07/2022 Inclusão 23.733,33

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

11/07/2022 18:28:46
Operação
Inclusão

SIAFI - Pré-Empenho  (1101267)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 724



Data e hora da consulta:
Usuário:

  11/07/2022 18:31
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 187

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70273 FUN APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

11/07/2022 0006075-19.2021.6.02 - 14.000,00

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de Crédito. Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube. PLEITOS 2022. SEI 0006075-19.2021.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

11/07/2022 Inclusão 14.000,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

11/07/2022 18:30:46
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 186 - RO 888
PE 187 - RO 889

Observação:

PE 186 - considerado início em 02/10 (inclusive).
PE 187 - considerado 14 sessões. Utilizado orçamento do PI UEL

TRANSP2.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 11/07/2022, 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
1101269 e o código CRC 91A6D535.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
 
Verifica-se na minuta (1100632) que a intenção é a

contratação por 24 meses, sendo que houve prorrogação do
Contrato nº 11/2022 até 1º outubro (1101363), porém esta
poderá ser rescindido antecipadamente, conforme parágrafo
único da clausula primeira.

 
Assim, para fins de reserva de crédito pelo

orçamento ordinário, período de 02/10 (inclusive) a 31/12,
teríamos o valor de R$ 23.733,33. Porém, para o orçamento de
pleitos, considerando-se que o período eleitoral tem início no
dia 15/08 e vai até 31/10, também sendo abragido pela
supracitada prorrogação, reservamos o total de R$ 14.000,00
(14 sessões). Quando da emissão das notas de empenho os
valores serão ajustados conforme a data de início da vigência
(ordinário) e número de sessões (pleitos).

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 11/07/2022, às 18:35, 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
1101271 e o código CRC 882DD3EA.

0006075-19.2021.6.02.8000 1101271v1
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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 julho de 2022.
À GSAD,
Para ciência do despacho SGO (1101271).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/07/2022, às 12:55, 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
1103368 e o código CRC 414B39C9.

0006075-19.2021.6.02.8000 1103368v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 956 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO 
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de operação e monitoramento de sistema de
sonorização e gravação de som e imagem, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal, conforme descrito no Termo de Referência 1098101,
veiculado nos autos do Processo SEI nº 0006779-
95.2022.6.02.8000, ora anexado aso presentes autos.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Após a desistência formal da empresa vencedora do

certame, a Presidência do Tribunal determinou a contratação
direta da Empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS
SANTOS (HSP Tecnologia e Engenharia), inscrita no CNPJ
sob o nº 11.754.292/0001-74, para a prestação de serviços
objeto dos autos, em razão da imprescindibilidade do serviço
e impossibilidade de sua interrupção, comprovada a qualidade
técnica e experiência do contratado e, constatando a
inadequação do Certame (Pregão Eletrônico nº 02/2022), do
termo de referência com relação a aspectos técnicos dos
serviços a serem contratados, conforme observações do
Senhor Secretário de Administração no despacho
1036238, determinou a abertura de nova licitação, conforme
Decisão 1102/2022 (1041086) nos autos do Processo SEI nº
0002563-91.2022.6.02.8000.

 
A Assessoria de Gestão de Contratos providenciou

a juntado do novo termo de referência, ora anexado no evento
SEI nº 1098101, veiculado nos autos do Processo SEI
nº 0006779-95.2022.6.02.8000, ora anexado aso presentes
autos, restando aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (Despacho GSAD 1099755).

 
A Seção de Licitações e Contratos, em atendimento

à determinação da SAD, providenciou a inclusão da minuta de
edital de pregão eletrônico (1099468), informando que alterou
a vigência do contrato para 24 (vinte e quatro) meses, de
forma a contemplar ano eleitoral e não eleitoral,
por possuirem quantitativos diferentes, com a inclusão das
exigências de qualificação técnica, visando seu
aperfeioamento, em relação ao Edital do Pregão Eletrônico nº
02/2022, o que fora aprovado pelo Secretário de
Administração.

 
Atuando nos autos, esta Assessoria Jurídica emitiu

o pronunciamento constante do evento SEI nº 1099870,
concluindo que a instrução carecia de aperfeiçoamento, visto
que ausentes os elementos básicos necessários à deflagração

Parecer 956 (1103641)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 730



da fase externa da licitação, em obediência às normas legais,
em especial ao contido no art. 4º da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017.

 
Em resposta, o Secretário de Administração

esclareceu que a abertura do certame foi objeto da Decisão
Presidência nº 1102 (1041086), proferida nos autos do
Processo SEI 0002563-91.2022.6.02.8000. No entanto,
solicitou das unidades competentes o complemento da
instrução, especialmente a estimativa da despesa e a
correspondente reserva de crédito.

 
A Seção de Instrução de Contratações, por meio do

Despacho SEIC 1100558 informou que a estimativa de valores
original que subsidiou a confecção da atual minuta de edital
encontra-se no Despacho SEIC 0982285. Contudo, tendo em
vista o decurso de prazo realizado entre aquela pesquisa e a
data de hoje, esta unidade apresenta nova estimativa, para
tanto vale-se de pesquisa realizada nos autos 0002563-
91.2022.6.02.8000 (de março deste ano) e que refleteria
melhor a realidade do mercado neste momento, estimando a
contratação no valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais),
perfazendo a contratação o valor total de R$ 221.000,00
(duzentos e vinte e um mil reais).

 
Em razão do novo valor estimado, a SLC

apresentou nova minuta de edital de licitação (1100632), na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, com ampla participação.

 
Por sua vez, a Coordenadoria Orçamentária e

Finaceira ajustou a reserva de crédito (1101267 e 1101268),
esclarecendo que:

 
"Verifica-se na minuta (1100632) que a
intenção é a contratação por 24 meses,
sendo que houve prorrogação do
Contrato nº 11/2022 até 1º outubro
(1101363), porém esta poderá ser
rescindido antecipadamente, conforme
parágrafo único da clausula primeira.
 
Assim, para fins de reserva de crédito
pelo orçamento ordinário, período de
02/10 (inclusive) a 31/12, teríamos o valor
de R$ 23.733,33. Porém, para o
orçamento de pleitos, considerando-se
que o período eleitoral tem início no dia
15/08 e vai até 31/10, também sendo
abragido pela supracitada prorrogação,
reservamos o total de R$ 14.000,00 (14
sessões). Quando da emissão das notas de
empenho os valores serão ajustados
conforme a data de início da vigência
(ordinário) e número de sessões
(pleitos)."
 

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução
TRE-AL nº 15.787/17, encaminhados pelo Senhor Secretário
de Administração.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras,

passamos a opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos

Parecer 956 (1103641)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 731



que seguem.
 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1100632).

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
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O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o Decreto nº
10.024/2019, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do Decreto nº 10.024/2019, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo, a previsão orçamentária e a minuta do edital, sendo
que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente para a
execução do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art.
37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do antedito
Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura da
licitação.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento
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FORMALIDADES PRELIMINARES

1
Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO

Justificativas
apresentadas
no evento
SEI
nº 0977177

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública que
demanda a futura contratação?

SIM 1098101

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens e/ou
serviços que serão contratados?

SIM 1098101

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM 1098101

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do
Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de exibição
de amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de
itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

SIM 1098101

11

A exigência da capacitação técnico-
profissional limita-se às parcelas de
maior relevância técnica e de valor
significativo do objeto de licitação, sem
exigência de quantidades mínimas?

SIM 1098101

12
O Termo de Referência prevê regras
claras para a apresentação de atestados
de capacidade técnica?

SIM 1098101

13

As quantidades mínimas exigidas para
comprovação da capacitação técnico
operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da
complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e
justificados?

SIM 1098101

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados
independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A  

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos
para atestados de capacidade técnica?

N/A  

O Termo de Referência contém
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17 justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos
de trabalho (mão de obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise
de outras soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de
instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que
possam ser causa de aumento dos
custos da futura contratação?

SIM 1098101

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 1098101

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 1099755

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 1100558

25

Os atos correlatos à pesquisa de preços
foram produzidos de acordo com a
legislação de regência e estão
devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

SIM 1100558

26 Foi produzida planilha comparativa com
os preços encontrados? SIM 1100558

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu
ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM 1100558

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item da
contratação?

N/A  

29

Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

SIM 1100632

30

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento
às entidades preferenciais (MEI, ME,
EPP e Sociedade Cooperativa), limitado,
no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço
cotado?

SIM 1100632

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
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31

preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

SIM 1100632

32

A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento
da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla anexos
com orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos
os custos unitários afetos aos
bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação
especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho)?

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 1100632

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 1100632

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 1100632

39 A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser contratado? SIM 1100632

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

SIM 1100632

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 1100632

42
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 1100632

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para início
da prestação de serviços?

SIM 1100632

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM 1100632

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 1100632

Parecer 956 (1103641)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 736



46

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 1100632

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 1100632

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém norma
estabelecendo, para a fornecedora
obrigação de prestar garantia de
execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a
despesa)

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

N/A  

50
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a
vinculação da remuneração com os
resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

SIM 1100632

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

 N/A

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação
ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07

 N/A

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

 N/A

56

Consta dos autos a análise e aprovação
da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em
andamento

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e
arts. 8º, III e 30, V, do Decreto
5.450/05

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº  Fase

posterior
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10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30,
VI, do Decreto nº 5.450/05

posterior

60

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço,
houve divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro de
preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a
despesa?

SIM
1101267
1101268
1101271

62

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa
(artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº
101/2000), conforme o caso?

N/A  

 
7. CONCLUSÃO
 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta ora anexada no evento SEI
nº 1100632, que trata do Edital de PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de operação e monitoramento de sistema de
sonorização e gravação de som e imagem, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal, conforme descrito no Edital e seus respectivos
Anexos.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 13/07/2022, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 13/07/2022, às 15:18, 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
1103641 e o código CRC 57AD4F0A.

0006075-19.2021.6.02.8000 1103641v8
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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 julho de 2022.
Acuso ciência do Despacho SGO 1101271 e devolvo

os autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/07/2022, às 17:58, 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
1103820 e o código CRC AA5B4721.

0006075-19.2021.6.02.8000 1103820v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 14 de julho de 2022.
 
Senhor Presidente, 
 
Tendo em conta a conclusão dos atos essenciais à

deflagração do procedimento licitatório pretendido nestes autos
eletrônicos, especialmente
o pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral no Parecer nº 956/2022 (1103641), cuja ilação é pela
aprovação da Minuta Editalícia (1100632), submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da
fase externa do PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de operação e monitoramento de sistema de
sonorização e gravação de som e imagem, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal, conforme descrito no Edital e seus respectivos Anexos.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/07/2022, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1105413 e o código CRC 6DD4156D.

0006075-19.2021.6.02.8000 1105413v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Abertura. Fase Externa. Pregão Eletrônico. Contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviços de
operação e monitoramento de sistema de sonorização e gravação de som e imagem.

 

Decisão nº 3120 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1105413).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de operação e monitoramento de sistema de
sonorização e gravação de som e imagem, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência (1098101) e do
despacho GSAD (1103820).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1100632), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer de nº 956 (1103641), e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/07/2022, às 15:22, 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
1105710 e o código CRC 8F585F04.

0006075-19.2021.6.02.8000 1105710v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2022.
À SLC, para a adoção das medidas necessárias ao

cumprimento da Decisão nº 3120/2022 - TRE-AL/PRE/GPRES
(doc. 1105710).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 26/07/2022, às 19:10, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 
 
PROCESSO Nº 0006075-19.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 10 de agosto de 2022 HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 

Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de   operação e monitoramento de sistema de sonorização 
e gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que 
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis  Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, 
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

 
1.1.                  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde 
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno 
desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e 
especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2.                     O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 
com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar deste pregão, os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e 
seus anexos. 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 
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2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos 

de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 

cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no 

art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada 

pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.   A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3– DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou 

entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 

e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

 
4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta. 
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4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
5.1.   O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor total do  item ofertado, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1.      Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2.     A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3.    A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
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participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

6.5.1.       Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado, considerando 

a vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

6.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

6.11.1.        Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1.      Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

6.13.1.    Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 
6.13.2.  Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
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sistema. 

6.14.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

6.19.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

produzidos: 

6.21.1. no pais; 

6.21.2. por empresas brasileiras; 

6.21.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento detecnologia no País; 

6.21.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.22.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

6.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do 

art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do 

disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

7.3.1. O preço máximo total  fixado para os serviços ora licitados  é de R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e 
um reais), e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 

 
7.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 
7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

 

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 
2 (duas) horas, a partir da solicitação: 

a)  os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de 
planilha para contratação sugerido no ANEXO II; e  
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b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que não emprega 
nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados a este Tribunal Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a 
redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, 
ambas do Conselho Nacional de Justiça. 

 
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 6.24. 

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8 – DA  HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 
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Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 

de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 
 
 
8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 
 
8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 
 
8.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
 

8.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
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devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País: decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para 

desempenho de suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 
 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 

do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 
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8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

 
 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 
 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

8.10.2.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.11. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
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8.10.2.13. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja 

retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 
 

8.10.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.10.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para 

abertura da licitação. 

                                    8.10.3.1.1. A documentação deverá: 

 8.10.3.1.2. estar em nome da licitante; 

8.10.3.1.2.1. estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão 

expedidor competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como 

prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão 

Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) 

dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007; 

8.10.3.1.2.2. referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal 

dispositivo não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à 

Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais. 

8.10.4. Qualificação Técnica: 
 

8.10.4.1.  comprovação de aptidão para desempenho e execução dosserviços, mediante 
apresentação de atestado(s) que comprove a capacidade técnica da empresa, expedida por 
órgãos da Adminsitração Pública ou da área privada, compatível(is)em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação; 
 
8.10.4.2. Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som, áudio e vídeo que se 
responsabilizará pelos trabalhos do objeto licitado. 
 

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário (por sessão) e total do ofertado. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10  - DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no 

mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 
11 -  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
11.1.   A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em 

que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- 

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 24.10 deste Edital, Seção de 
Licitações e Contratos. 

13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos. 

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

13.8.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

14 – DO REAJUSTE 

14.1.  O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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. Caso o índice 
estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 
será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.2.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
 
15 -DA CONTRATAÇÃO 

 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Contrato, no qual 
constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de execução em conformidade com este edital. 
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário para, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da empresa vencedora do 
certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 15.2, implicará a decadência do 
direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o 
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, 
injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, será convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado do adjudicatário, aceito 
pela Administração, uma única vez e por igual período. 
 
15.8. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste instrumento e às condições da 
proposta da empresa vencedora. 
 

16 – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores lotados na SAPEV, no 
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caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a 
gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão ser solicitadas ao 
Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de 
medidas necessárias e/ou convenientes. 

 

17- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

I – não assinar o contrato; 
 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto;  

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato;  

VIII - comportar-se de modo inidôneo;  

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 
 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções administrativas 
previstas na Lei nº 10.520/2002, 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. 

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

 
17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o contraditório e a ampla 
defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 
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b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei Nacional n° 8.666/93;. 

 

17.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o 
caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do 
cumprimento das obrigações contratuais; 

 
17.5. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor do contrato, que 
deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela 
Administração, assegurados à CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo 
processo administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 
17.6. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 

 
17.7. As sanções previstas nos subitens “c” e “d” poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 

 
17.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da 
data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 8.666/93. 

 
17.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura 
aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas 
oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

 

17.10 Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada GRU, e, caso não haja 
o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União 
cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
17.10.1 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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 

17.11. 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 reais e comprovados. 

 
17.12. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, total ou parcialmente, 
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
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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. 

 

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

17.13.1  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14. 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 
nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

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

 
18 - DO PAGAMENTO 

 
18.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 
(dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do 
Contrato. 

 

18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 
aplicadas. 

18.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove 
tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita 
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata a cláusula acima. 

18.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 
aplicadas. 

 
18.7.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

18.8.  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 
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TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações orçamentárias 
respectivas. 

 
20 - AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
20.1.  As obrigações do contratante  estão disponíveis na minuta do contrato (Anexo III).  
 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1.  As obrigações da contratada estão disponíveis na minuta do contrato (Anexo III).  

 
22. DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
 
22.1  Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega 
semanalmente à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, caracterizado 
por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento; 
 
22.2  Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-de-obra e 
periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário; 
 
22.3  Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de verificação da 
conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e de acordo com este Termo 
de Referência; 
 
22.4  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos imediatamente ás 
custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 
 
22.5  O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
22.6  Os serviços objeto deste Edital serão regular e normalmente executados no Edifício-sede do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na Avenida Aristeu de 
Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090), podendo, excepcionalmente, ser realizados em local 
diverso, a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
23. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
23.1.  A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de obra 
local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, observando, no 
segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualidade do equipamento. 

23.2.  Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de informática e/ou 
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automação que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam 
comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética equivalente. 

23.3.  Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e 
baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401, de 
04/11/2008, tais como: 

23.3.1. Lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 
licenciado; 

23.3.2.   Queima a céu aberto ou incineração em 
instalações e equipamentos não licenciados; 

23.3.3.   Lançamento em corpos d’água, praias, 
manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes 
de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que 
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação”. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.4.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.5.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.6.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

24.7.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.8.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o 
Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas. 

 

24.9.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 

 
24.10.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de Andrade, nº 
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377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 

 
24.11.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 
10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
24.12.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no 
endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre- 
al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
24.13.  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

 

24.14.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser 
solucionadas administrativamente. 

Maceió/AL, 27 de julho de 2022. 

 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

I – DO OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e 

monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de 

gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente paraas Sessões do Pleno 

desta Corte de Justiça Especializada. 

 

II – DA JJUSTIFICATIVA 

 

A contratação em tela é justificável por se tratar de serviços que abrangem as necessidades públicas 

permanentes, sendo, portanto, imprescindíveis para atender as demandas do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, sobretudo, a gravação das sessões plenárias desta Corte Eleitoral, conforme 

previsto no art. 13, VII, da Portaria nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização das 

atividades administrativas institucionais internas. 

Neste caso especificamente, tem-se como objetivo transmitir as sessões plenárias pela Web, em tempo 

real e continuar sua veiculação através do Portal do TRE/AL. 

Por não ser atividade-fim, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não possui nem prevê ter 

emsua estrutura funcional ferramentas e profissionais específicos para suprir e/ou atender às 

necessidades especificadas neste termo, de videogravação e transmissão de conteúdos eeventos. 

 

 

III – DA QUANTIDADE DE SESSÕES – MENSAL E ANUAL; DA PROPOSTA DA 

EMPRESA. 
 

 

III.1 Estima-se para efeito de elaboração da proposta, a quantidade de 08 (oito) 
sessões por mês, totaliznado durante 12 (doze) meses a quantidade de 96 (noventa 
e seis) sessões; estima-se uma aumento anual de 29 (vinte e nove) sessões em ano 
eleitoral, perfazendo um total estimável de 125 (cento e vinte e cinco) sessões 
durante esse ano (eleitoral), conforme quadro abaixo: 
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DESCRIÇÃO DOS ITENS 
QUANTIDADE 

ESTIMADA TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

SESSÃO PLENÁRIA EM ANO 

NÃO ELEITORAL 
96 R$ R$ 

 
SESSÕES ESTIMADAS PARA O 

ANO ELEITORAL 

 

125 

 

R$ 

 

R$ 

 

III.2. A Licitante formulará proposta, informando o preço mensal e preço total anual para execução dos 
serviços objeto do presente termo de referência. 
 

III.3. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá solicitar da contratada a cobertura (prestação de 
serviços) de algum evento institucional patrocinado pelo órgão; neste caso, o preço a ser cobrado deverá ser 
o correspondente ao preço mensal cuja proposta for aceita pelo pregoeiro dividido pelo número estimado de 
sessões mensal, no caso, 8 (oito) sessões, observadas as disposições constantes do ITEM V deste Termo 
de Referência. 

IV – DA ENUMERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEM DE 

SOM E DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS 
 

IV.1 - O sistema de sonorização e gravação de áudio, pertencente ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no qual serão executados os serviços objeto deste 
Termo de Referência, é composto por, entre outros: 

 

a) 01 
b) 01 
c) 02 

Mesa de 

Mesa de 
equalizadores 

som 8 
som de 
de 2 

de 
24 
canais, 

canais; 
canais; 

d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão; 
e) 02 receptores PGX4; 
f) 06 Caixas de som; e, 

g) 14 microfones de mesa (dinâmico). 

 

IV.2 - Os serviços a serem prestados são: 
 

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em vídeo e a transmissão via 
YOUTUBE das sessõesdo Pleno desta Corte; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de 
uso; 
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c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a 
gravação das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança das pessoas; e, 

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos. 

 

V – DA TRANSMISSÃO PELA PLATAFORMA YOUTUBE 

A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem das sessões e sua transmissão 

via Youtube, deverá utilizar um sistema próprio de videotransmissão via internet, utilizando no 

mínimo: 

V.1- PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS SOB 
DEMANDA: 

 

a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de  resolução, gravando  em FULL HD, ou com 
qualidade superior; no mínimo 01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo 
das sessões plenárias, 01 jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, 
cartões de gravação e baterias; 

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com 
caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador 
de caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em 
pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para 
entrega, após a conclusão destes, à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, bem 
assim à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o conteúdo 
na íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, 
vinheta de encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, 
devidamente nomeado o arquivo no formato NTSC/widescreen 720x480 SD. 

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, 
testados e em pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do 
início da sessão plenária. 

 

e) A contratada deverá disponibilizar auxiliar de operação de multimídia para o 
acompanhamento das sessões plenárias. 

 

V.2- PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 
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a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas do dia 
marcado para a realização das sessões Plenárias, conforme calendário de sessões 
disponível no site deste Regional, e/ou após a solicitação do TRE/AL para revisão, testes 
e ajustes no sistema de sonorização Plenário ou outros espaços, a critério da 
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

b) Os equipamentos que compõem o sistema de sonorização deste Tribunal a serem 
utilizados são de responsabilidade do TRE/AL, bem como sua manutenção. 

c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento, equipamentos 
utilizados, ajustes necessários, solicitação de manutenção corretiva ou preventiva 
bem como ocorrências daoperação do sistema. 

d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau uso dos 
mesmos, o fornecedor será responsável pela manutenção. 

 

VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a segurança ea 

fidedignidade de serviços prestados, envolvendo a captura, edição, armazenamento, transmissão, 

gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais. 

 

VII– DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE 

RECEBIMENTO 
 

a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para 
entrega, apósa conclusão destes, à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, 
bem assim à Seção de Acompanhamento e Atos Preparatórios - (SAAP), com o 
conteúdo na íntegra, caracterizado porvinheta de abertura, sessão plenária da semana, 
vinheta de encerramento; 

b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-
de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no 
Plenário; 

c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de 
verificação da conformidade com especificações constantes da proposta da 
CONTRATADA e de acordo com este Termo de Referência; 

d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos 
imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 

e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e normalmente 
executados no Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado 
atualmente no prédio da OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. 
Maceió-AL. CEP 57051-090), podendo, excepcionalmente, serem realizados 
em local diverso, a critério da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 

VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de 
Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se 
refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra 
que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do 
sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem 
prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a qualificação 
adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados 
nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e 
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da 
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em 
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 
e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus 
empregados ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues para 
veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
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l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou transtornos 
que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos 
serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando 
somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima 
de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo 
contratante; 

p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio, vinhetas, entre 
outros relativos ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá 
fazer uso dele em quaisquer oportunidades que julgar pertinentes; 

q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com 
autorização expressa do TRE/AL. 

 

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou 
defeitos observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
Termo de Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 

 

X- DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de 
obra local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando 
for o caso, observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do 
serviço e qualidade do equipamento; 
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b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de 
informática e/ou automação que possuam a certificação de que trata a 
Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou que possuam comprovada 
segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética 
equivalente; 

c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de 
destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da 
contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 401, 
de 04/11/2008, tais como: 

c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em 

aterro não licenciado; 

c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos 

não licenciados; 

c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos 

baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de 

águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que 

abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.” 

 

XI – DO PAGAMENTO 
 

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota 
fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas; 

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados 
pela legislação tributária; 
e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do 
anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 
480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do 
pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

 

XII– DA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
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a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa 
de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica 
Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST – Tribunal 
Superior do Trabalho. 

 

XIII – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) 
dias da data prevista para abertura da licitação. 

a1) documentação deverá: 

a1.1) Estar em nome da licitante; 

a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor 

competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo de 

validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de expedição do 

respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão Negativa de Débitos 

atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa  da  União,  ambas 

com prazo de validade de 180 (cento eoitenta) dias, de acordo com o art.  2º, 

do Decreto nº 6.106/2007; 

a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo 

não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição 

Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos 

a Tributos Federais. 

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal 
da empresa, de que nãoemprega nem empregará cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal 
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Regional Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a 
redação dada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, e/ou 
artigo 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça. 

 

XIV – DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E DA
 CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL. 

 

a) A licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho e 
execução dos serviços, mediante apresentação de atestado(s) que comprove 
a capacidade técnica da empresa, expedida por órgãos da Adminsitração Pública ou 
da área privada, compatível(is) em características, quantidades e prazos  com o objeto 
da licitação; e, 

 

b) Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som,
áudio e vídeo que se responsabilizará pelos 
trabalhos do objeto licitado. 

 

 

XV – DO REAJUSTE 

 

O reajuste do valor mensal do contrato será anual, obtido da variação do IPCA-E 

ocorrida duranteo 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. 

 

 

XVI – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS 

SERVIÇOS 

 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores 

lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das 

transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 

intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC deverão ser 

solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 
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XVII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 

O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data 

da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 

limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. 

A renovação do termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida  de pesquisa 

para verificar se as condições oferecidas pelo  licitante contratado continuam 

vantajosas para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

XVIII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 
aplicadas cumulativamente: 

 a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 

reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 

(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 

cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o 

valor atualizado do contrato; 

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 

contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial 

das obrigações assumidas; 

a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da 

CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das 
obrigações contratuais; 

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas 
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cumulativamente com as demais; 

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como 

transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com o objeto da licitação; 

b) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias; 

c) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público de alta 
relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
Contrato. 

Maceió, 02 de julho de 2021. 

 

ASSESSORIA DE GESTÃO DE 
CONTRATOS/COSEG/ SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃ 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereç
o 

 

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

      Contrato nº xx/2022 

                            Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA XXXXX 

 
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 nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na Lei 
n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 
Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 

10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do 
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de 
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as 
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a 
demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como 
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 66/2022). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
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O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX) 

considerando o quantitativo estimado para o período de 24 (vinte e quatro) meses de 
vigência contratual, conforme valores e quantitativos abaixo: 

 
Descrição dos 
serviços 

Quantidade 
Estimada 

Valor Unitário Valor Total 

SESSÃO 
PLENÁRIA EM 
ANO NÃO 
ELEITORAL 

96 R$ R$ 

SESSÃO 
PLENÁRIA EM 
ANO ELEITOTAL 

125 R$ R$  

Valor Total da Contratual  R$  
 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/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 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - 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 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  
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A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso 
das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por 
intermédio da AGC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da AGC deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO  

 
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 

recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 
relativos ao PTRES n° 167674,Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos 
neste contrato; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e 
que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer 
outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento 
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, 
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a 
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente 
identificados nas dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus 
empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à 
disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, 
administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e 
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da 
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em 
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 
8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos 
serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a 
terceiros, seus empregados ou prepostos; 
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j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem 
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou 
incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de 
apropriados durante a execução dos serviços; 

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou 
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos 
equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 
dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando 
somente materiais de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência 
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local 
pelo contratante; 

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, 
áudio, vinhetas, entre outros relativos  ao serviço), será de exclusiva 
propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer 
oportunidades que julgar pertinentes. 
 

 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços 
contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 
observados; 
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b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste 
contrato; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 
O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 

contratual, com duração de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis por iguais e sucessivos 
períodos até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial da União. 

 
 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
nocontrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o 
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II -  não entregar a documentação exigida no edital; 

 
 

III - apresentar documentação falsa; 
 

IV  - causar o atraso na execução do objeto;  

 
V - não mantiver a proposta; 

VI  - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 
 

IX  - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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 SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
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contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL 
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as 
seguintes sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 

pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 

outras mais severas; 
 

b) Multa: 
 

b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 
 
b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral 
do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total 
ou parcial das obrigações assumidas; 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º 

8.666/1993. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido 
e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo 
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos 
a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da 
Lei 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de 
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da 
nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos 
celebrados com TRE/AL. 
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PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

 
PARÁGRAFO DEZ - 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 da 
Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados. 

 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, totalou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração. 

 

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no DiárioOficial da União. 

 

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE  

 

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição 

o que vier a ser determinadopela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
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 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES  

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, noscasos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA  

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 

estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº XXXX), constantes no 
procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000. 

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO  

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da 

União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO  

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir: 

 
 

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 

Pela Empresa 
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00066/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0005505-33.2021 Menor Preço   

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

221.000,00 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização 
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube 
principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas - Pres

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
28/07/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2022NE999999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 28/07/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Av. Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

M i í i /UF DDD T l f R l F
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 27/07/2022 15:59:52 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00066/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 19658 - Audiovisual - reprodução / edição
Unidade de Fornecimento
UNIDADE
Descrição Detalhada

serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e 
de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça 
Especializada,

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
221 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 221.000,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 221

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

29/03/2022 221.000,00 11.754.292/0001-74 ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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396/2022. Signatários: ROSANA MAGALHÃES DA SILVA, Diretora Geral do TRE/AC, e Jorge
Alves Bastos e Sérgio Augusto Ferreira da Silva, representantes da empresa contratada.
.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025.
Valor Total: R$ 45.359,40. Data de Assinatura: 27/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 27/07/2022).

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO

Processo SEI nº 0001414-87.2022.6.01.8000. Nota de empenho: 2022NE00349, emitida em
06/07/2022. Contratada: COMFORT MOVEIS EIRELI- CNPJ: 31.974.770/0001-69, Objeto:
Cadeiras giratórias e longarinas com 3 (três) lugares, no valor R$ 61.069,00 (sessenta e um
mil e sessenta e nove reais). Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Ação:
10.14102.02.122.0570.20GP.0012. Plano interno: INV MOVEIS. Natureza da despesa:
44.90.52.42. Ratificado por FRANCISCO DJALMA DA SILVA - Presidente do TRE-AC R E .

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO

Processo SEI nº 0001693-73.2022.6.01.8000. Nota de empenho: 2022NE00423, emitida em
27/07/2022. Contratada: INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÉUTICO LTDAI- CNPJ:
04.654.861/0001-44, Objeto: aquisição de álcool em gel para utilização nas atividades que
envolvem as Eleições de 2022, no valor R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Fundamento
legal: Lei nº 8.666/93. Ação: 10.14101.02.061.0033.4269.0001. Plano interno: FUN MATEPI.
Natureza da despesa: 33.90.30.22. Ratificado por FRANCISCO DJALMA DA SILVA -
Presidente do TRE-ACRE.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 34/2022; PA SEI TRE/AL nº 0003554-67.2022.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nº
10.520/02 e 8.666/1993 em consonância com o faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos); Partes: a União, através do TRE/AL, e a
empresa ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO, CNPJ nº 08.202.383/0001-92;
Objeto: prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao
vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações
descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 56/2022 e seus anexos; Valor total: R$
99.144,00 (noventa e nove mil, e cento e quarenta e quatro reais); Vigência: da data de
publicação do extrato do termo contratual no Diário Oficial da União, com duração de 12
(doze) meses. Assinatura: 26/07/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0005505-33.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e
sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça
Especializada.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/07/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00066-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 28/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/08/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 27/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 18/2022, para execução indireta de prestação de serviços de aquisição de
carimbos. PARTES: União, através do TRE-AP e P. J. J. DA CRUZ ME. Objeto: Prestação de
serviços de aquisição de carimbos. Valor do contrato: R$ 4.591,00 (quatro mil e quinhentos
e noventa e um reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. Data de
assinatura: 21/07/2022. Signatários: Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP, e
Paulo José Jacó da Cruz, representante da contratada.

DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0002556-72.2022. Objeto: Contratação do serviço terceirizado de
agentes de portaria e supervisor/encarregado de prédio, para atender a sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá e Zonas Eleitorais.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
28/07/2022 das 13h59 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Bairro Central,
Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00022-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 28/07/2022 às 13h59 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 09/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em
caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as do Edital..

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/07/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 7311/2022. Objeto: A presente licitação tem por objeto o
registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo - Gênero
de Alimentação, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo
de Referência PAD 7.311/2022-/TRE-AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados:
17. Edital: 28/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo,
Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00054-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 28/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 11/08/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/07/2022) 70003-00001-2022NE000118

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 3793/2022. Objeto: A presente licitação tem como objeto a
contratação de serviço especializado e continuado de apoio operacional, na área de
condução de veículos oficiais, na quantidade de 03 (três) motoristas categoria D, sob a
forma de execução indireta, mediante o preenchimento de postos de trabalho, de acordo
com as condições e especificações contidas no Termo de Referência 3793/2022-
SETRAN/TRE-AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/07/2022 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00053-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 28/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/08/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/07/2022) 70003-00001-2022NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 8465/2020 TRE-AM Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
06/2021, de prestação de serviços de agente de integração para operacionalização do
programa de estágio deste tribunal. CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas. CONTRATADO: UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA. Fundamentação
Legal: com disposto na Lei n. 10.520, de 17/07/2002 e alterações posteriores, e na Lei n.
8.666/93, em especial seu art. 57, II e alterações posteriores. Do Objeto: alteração da
Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de vigência do
presente contrato será de 12 (doze) meses, ou seja, de 12/08/2022 a 11/08/2023. Data da
Assinatura: 20/07/2022. Assinam: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo
Contratante, e o Senhor FRANCISCO PALÁCIO LEITE, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.º 001/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa AVI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.
OBJETO: Alteração quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, "b", e § 1º, da Lei n.º
8.666/93. PROCESSOS SEI Nºs 0061254-27.2016.6.05.8000 e 0010105-79.2022.6.05.8000.
ASSINATURA: 27/07/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
João Ricardo de Oliveira, pela Contratada.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, nº 150, Paralela, Salvador - Bahia, CEP 41.710-900, FAZ
SABER a quem o presente vir e interessar possa, especialmente à empresa QUEIR OZ
PIMENTEL SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº 02.335.428/0001-10, domiciliada em local incerto
e não sabido, por seus representantes legais, que, nos autos do processo SEI nº 0052043-
25.2020.6.05.8000, DECIDIU pelo ARQUIVAMENTO do feito, sem estipular qualquer
penalidade à empresa supracitada, devendo-se ser-lhe devolvido o valor retido
cautelosamente.

Salvador, 27 de julho de 2022.
ROBERTO MAYNARD FRANK

Presidente do TRE

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000899, emitida em 18/07/2022. FAVORECIDO: OVERVIEW
SERVICOS GRÁFICOS LTDA. OBJETO: - Serviços Gráficos Para a Confecção de Impressos
Eleitorais (ITEM 1 - CARTILHA PARA MESÁRIOS), VALOR: R$ 89.908,20. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Eletrônico 22/2022, e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.32.09 - 16; Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0011705-
38.2022.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000917, emitida em 21/07/2022. FAVORECIDO: GENSA -
GRÁFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA. OBJETO: - Serviços Gráficos para a
confecção de Impressos eleitorais (Itens nºs 07, 08, 09, 10 e 11), VALOR: R$ 36.197,61.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 22/2022, ARP 33/2022 e Leis 10520/02 e
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.16; Ação
02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0011823-14.2022.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 202200000003410. Objeto: Aquisição de material de
embalagem: Caixa de papelão e fita adesiva, conforme as especificações do edital e
seus anexos. . Total de Itens Licitados: 2. Edital: 28/07/2022 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00067-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 28/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
09/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIASGnet - 27/07/2022) 70007-07007-2022NE000001

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato. Processo PAD n.º 11.116/2022. Espécie: Contrato n.º 56/2022. Partes:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa MAX FILIPE HOYER DA SILVA
COSTA. Objeto: Aquisição de 405 (quatrocentas e cinco) embalagens de papelão para as
urnas eletrõnicas modelo UE2015, de acordo com as especificações, exigências e prazos
constantes no Edital de Licitação TSE 02/2022 e seus anexos. Fundamento Legal: Leis nº
8.666/1993, nº 10.520/2002 e 13.709/2018, decorrente da Licitação TSE nº 02/2022,
modalidade pregão, na forma eletrônica e da Ata de Registro de Preços nº 12/2022 e na
autorização que consta no processo administrativo digital n.º 11.116/2022-TRE e sei nº
2021.00.000003521-1. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e, pela
contratada, Max Filipe Hoyer da Silva Costa. Data: 22/07/2022.
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Informação Atualização do cache concluída com sucesso!

Informação Alterações salvas

Pregões 2022
por Alex Henrique Monte Nunes (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767) — Última modificaçãohá poucos
segundos

Licitação Em Andamento

i

i

Número 37/2022
SEI  0003287-95.2022.6.02.8000

Data: 08/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
TRE/ AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (  ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 914.821,72
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)Pedido de
Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta3.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
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(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
Decisão Des. Presidente TRE-AL (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_decisaopresidentetre.pdf)
Aviso de Reabertura (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_reabertura.pdf)

Número 43/2022
SEI  0002877-37.2022.6.02.8000

Data: 23/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou profissional para realização de serviço de manutenção corretiva, em 3 (três)
condicionadores de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças, de acordo com
as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 7.600,00
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_432022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=07/06/2022&jornal=530&pagina=164&totalArquivos=328)

Número 45/2022
SEI  0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO
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Valor total: R$ 270.574,07
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/06/2022&jornal=530&pagina=186)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_resposta1.pdf)

 

Número 48/2022 

SEI  0004955-38.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor unitário: Item 1: R$ 10.351,57; Item 2: R$ 849,68; Item 3: R$ 16.810,03; Item 4: R$ 5.078,60; Item 5: R$
5.778,01.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Impugnação ao Edital (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_impugnacao.pdf)
Resposta à Impugnação (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_respostaimpugnacao.pdf)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta1.pdf)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta3.pdf)

Número 49/2022
SEI  0006479-70.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 15:00:00 

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 2022
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(etapas de vistoria dos locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de mídias e apuração,
reparação e substituição de urnas), conforme  especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital. .

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 709.588,51.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta.pdf)
Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta3.pdf)

Número 51/2022
SEI  0002031-54.2021.6.02.8000

Data: 08/07/2022 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva,
sem fornecimento de peças, em  empilhadeiras e transpaletes hidráulicos, de acordo com as especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 38.880,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_512022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174&totalArquivos=349)

Número 52/2022
SEI  0001096-77.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para
manuseio através de paleteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 42.490,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_522022_edital.pdf)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 53/2022
SEI  0004050-96.2022.6.02.8000

Data: 15/07/2022 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor unitário estimado: Item 01 - R$ 13,04, Item 2 - R$ 65,61, Item 03 - R$ 11,62, Item 04 - R$ 9,70, Item 05
- R$ 28,21, Item 06 - R$ 7,24, Item 07 - R$ 5,36.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_532022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 54/2022
SEI  0004510-83.2022.6.02.8000

Data: 18/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - material elétrico, conforme o edital e  seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor Total estimado: R$ 87.567,32
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_542022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/07/2022&jornal=530&pagina=313)

Número 56/2022
SEI  0003554-67.2022.6.02.8000

Data: 15/07/2022 às 10:00:00 

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 142.161,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/07/2022&jornal=530&pagina=313)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_resposta1.pdf)
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Número 57/2022
SEI  0007606-43.2021.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 9:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de ventiladores, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 51.115,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_572022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 58/2022
SEI  0006498-76.2022.6.02.8000

Data: 21/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  contratação de empresa para  alocação de veículos, motoristas e carregadores nos cartórios eleitorais, e
monitoramento  das operações regionais de transporte, para atuação na logística de distribuição e  recolhimento de
materiais para as eleições, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total estimado: R$ 1.717.661,47
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)
Termo de Sigilo (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_termodesigilo.pdf)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_resposta1.pdf)
Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_resposta2.pdf)
Aviso sobre Termo de Sigilo (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_aviso.pdf)

Número 59/2022
SEI  0001978-39.2022.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 10:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – HDs internos e externos para reposição/atualização, conforme o edital e seus
anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.167,50
Documentos:
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Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_592022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 60/2022
SEI  0006497-91.2021.6.02.8000

Data: 26/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas
Eleições 2022, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 35.825,57
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_602022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/07/2022&jornal=530&pagina=143)

Número 61/2022
SEI  0006495-24.2021.6.02.8000

Data: 26/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para  locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores, para atender  aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como  ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022,
em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 38.490,48
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_612022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/07/2022&jornal=530&pagina=143)

Número 62/2022
SEI  0001374-78.2022.6.02.8000

Data: 27/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas
e originais, conforme o edital  e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.702,84
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_622022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)

Número 63/2022
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SEI  0005984-89.2022.2022.6.02.8000

Data: 27/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Aquisição  de material permanente - fornos de micro-ondas, conforme o edital  e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 15.599,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_632022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)

Número 64/2022
SEI  0001864-03.2022.6.02.8000

Data: 28/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de estabilizadores de  pequeno porte, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do
Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições assentadas
nos ANEXOS do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  x  ) NÂO

Valor total estimado: R$ 52.687,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_642022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)

Número 65/2022
SEI  0002652-63.2022.2022.6.02.8000

Data: 1º/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, quando da
realização do II Encontro de Servidores do TRE/AL, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor total estimado: R$ 8.580,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_652022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=18/07/2022&jornal=530&pagina=130&totalArquivos=277)

Número 66/2022
SEI  0006075-19.2021.6.02.8000

Data: 10/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 221.000,00
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Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_662022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=28/07/2022&jornal=530&pagina=182&totalArquivos=341)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 28/07/2022, às 13:46, 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
1113575 e o código CRC 1A8998E9.
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 01/08/2022 05:42 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 - SONORIZAÇÂO {01}

 

From: Licitando Assessoria <licitando@outlook.com.br>
 To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
 Date: Fri, 29 Jul 2022 15:37:29 +0000

 Subject: [slc] ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 - SONORIZAÇÂO {01}
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 PROCESSO Nº 0006075-19.2021.6.02.8000 
 
 
SOLICITO UM ESCLARECIMENTO SOBRE A ALÌNEA ABAIXO:
 
b) Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som, áudio e vídeo que se responsabilizará pelos trabalhos do
objeto licitado.
 
Esse atestado é de uma empresa ou órgão atestando a qualificação do técnico operador que realizou o serviço?
Não compreendi. a alínea A eu tenho o atestado. mas preciso de orientação para confecção do atestado da alínea B. 
 
 
Equipe 
Licitando
98825-1800
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
Senhor Assessor,
 
A Equipe Licitando, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 1116081, referente ao Pregão Eletrônico
n.º 66/2022.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/08/2022, 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
1116083 e o código CRC DACF2622.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4839 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC

Ao Pregeoiro contudor do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº
66/2022 (1113014).

Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (v.

doc. 1116083), vimos apresentar a informação abaixo.
A organização Licitando Assessoria, por meio de

correspondência eletrônica encaminhada a este Tribunal no último
dia 29 de julho próximo passado, às 15h37min29s, solicitou a este
Tribunal (ao pregoeiro do certame) o seguinte esclarecimento,
verbis:

 
 

SOLICITO UM ESCLARECIMENTO SOBRE A ALÌNEA
ABAIXO:
b) Atestado(a) de qualificação técnica do operador de
som, áudio e vídeo que se responsabilizará pelos
trabalhos do objeto licitado. Esse atestado é de uma
empresa ou órgão atestando a qualificação do técnico
operador que realizou o serviço? Não compreendi. a
alínea A eu tenho o atestado. mas preciso de orientação
para confecção do atestado da alínea B.

 
Pois bem.
Considerando a transcrição do texto, observamos que

consta dos subitens 8.10.4.1 e 8.10.4.2 do instrumento convocatório,
respectivamente,  a exigência de capacidade técnica operacional
da empresa e a exigência de capacidade técnica profissional. A
primeira, refere-se à empresa licitante; a segunda, ao profissional
(operador de som, áudio e vídeo).

Posto isto, respondendo objetivamente à consulta
formulada pelo interessado, o(s) atestado(s) de que trata a alínea b,
do Item XIV (Da capacidade técnica operacional e da capacidade
técnica profissional), do Anexo I (Termo de Referência), do Pregão
Eletrônico TRE/AL Nº 66/2022, refere(m)-se a atestado de
capacidade técnica do profissional (pessoa física) que executou
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os serviços da empresa contratada pela Administração Pública
ou por organização privada e que executará, uma vez declarada
vencedora pela autoridade competente, os serviços objeto deste
certame.

A alínea a do mencionado Item XIV cuida de atestado da
capacidade técnica operacional da empresa.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 02/08/2022, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1117250 e o código CRC 8CF6EB37.
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Esclarecimento 03/08/2022 08:11:41
 
A organização Licitando Assessoria, solicita os seguintes esclarecimentos: ..." b) Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som,
áudio e vídeo que se responsabilizará pelos trabalhos do objeto licitado. Esse atestado é de uma empresa ou órgão atestando a qualificação
do técnico operador que realizou o serviço? Não compreendi. a alínea A eu tenho o atestado. mas preciso de orientação para confecção do
atestado da alínea B. ..."

 
Fechar
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Resposta 03/08/2022 08:11:41
 
A unidade requisitante efetuou a seguinte informação: ...´A organização Licitando Assessoria, por meio de correspondência eletrônica
encaminhada a este Tribunal no último dia 29 de julho próximo passado, às 15h37min29s, solicitou a este Tribunal (ao pregoeiro do
certame) o seguinte esclarecimento, verbis: SOLICITO UM ESCLARECIMENTO SOBRE A ALÌNEA ABAIXO: b) Atestado(a) de qualificação
técnica do operador de som, áudio e vídeo que se responsabilizará pelos trabalhos do objeto licitado. Esse atestado é de uma empresa ou
órgão atestando a qualificação do técnico operador que realizou o serviço? Não compreendi. a alínea A eu tenho o atestado. mas preciso de
orientação para confecção do atestado da alínea B. Pois bem. Considerando a transcrição do texto, observamos que consta dos subitens
8.10.4.1 e 8.10.4.2 do instrumento convocatório, respectivamente, a exigência de capacidade técnica operacional da empresa e a exigência
de capacidade técnica profissional. A primeira, refere-se à empresa licitante; a segunda, ao profissional (operador de som, áudio e vídeo).
Posto isto, respondendo objetivamente à consulta formulada pelo interessado, o(s) atestado(s) de que trata a alínea b, do Item XIV (Da
capacidade técnica operacional e da capacidade técnica profissional), do Anexo I (Termo de Referência), do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº
66/2022, refere(m)-se a atestado de capacidade técnica do profissional (pessoa física) que executou os serviços da empresa contratada pela
Administração Pública ou por organização privada e que executará, uma vez declarada vencedora pela autoridade competente, os serviços
objeto deste certame. A alínea a do mencionado Item XIV cuida de atestado da capacidade técnica operacional da empresa. ..."

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

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Anexo aos presentes autos a publicação de requerimento

e suas respectivas respostas ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE
66/2022, conforme eventos 1117384 e 1117386.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/08/2022, às 08:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1117389 e o código CRC B7D98BA6.

0006075-19.2021.6.02.8000 1117389v1
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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 agosto de 2022.

À PREG,

Para continuidade do certame licitatório, após publicação no Portal da Transparência do
pedido de esclarecimento I ao PE 66/2022, e sua respectiva resposta.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/08/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1118180 e o código CRC 11650F13.

0006075-19.2021.6.02.8000 1118180v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1077448 e o código
CRC DB731150.
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EXPLORATA PRODUTORA LTDA – ME 

CNPJ 19.206.602/0001-28 

Rua Luiz Pereira, 131, sala 401, Fone. (84) 99601-4457  
Bairro Nova Betânia - Mossoró - RN 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
EXPLORATA PRODUTORA LTDA – ME 
CNPJ 19.206.602/0001-28 
Rua Luiz Pereira, 131, sala 401, Fone. (84) 99601-4457  Bairro Nova Betânia - Mossoró – RN  
  
Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. 

ESPECIFICAÇÕES DO(S) SERVIÇO(S): 

Item Descrição Valor 

1 

Contrataçãodeempresaespecializadaparaprestação,deformanãocontínua, de serviços de operação 

e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente paraas Sessões do 

Pleno desta Corte de Justiça Especializada. 

R$ 218.000,00 

Valor Total dos Serviços R$ 218.000,00 

Prazo de validade da proposta: 60 dias 

Prestação dos serviços conforme especificado no TR anexo 

Forma de pagamento: de acordo com as condições previstas no projeto básico, especificado no TR anexo 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

    Mossoró – RN, 10 de Agosto  de 2022 
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Documento emitido USP (Informações adicionais última página): BL9Y-NZST-8T5D-G21D
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A T E S TA D O D E  C AP A C I DA D E T ÉC NI C A  

Atestamos, a pedido da interessada, para fins de Cadastro e Licitação Pública, que 
a empresa EXPLORATA PRODUTORA LTDA � ME, estabelecida à Rua Luiz Pereira, 131 
� Apto 401 � Sala A � Nova Betânia � Mossoró � RN � CEP: 59.612-020, inscrita no CNPJ 
sob n° 19.206.602/0001-28, prestou serviços para a Universidade de São Paulo de forma 
satisfatória, em conformidade com os termos do contrato, com o registro de 2 (duas) 
penalidades de Advertência, conforme segue: 

  
 

INTERESSADO: REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 
PROCESSO Nº: 2017.1.2891.1.6
 
CONTRATO Nº: 22/2017-RUSP. 

VALOR DIÁRIA CAMPUS SÃO PAULO: R$ 1.077,73 (um mil, setenta e sete reais e 
setenta e três centavos).
 
VALOR DIÁRIA CAMPI INTERIOR: R$ 1.358,30 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais 
e trinta centavos).
 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 116.190,10 (cento e dezesseis mil, cento e noventa 
reais e dez centavos). 
 
ASSINATURA DO CONTRATO: 07/06/2017.
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/06/2017 a 06/06/2018. 
 
VIGÊNCIA 1° TERMO DE ADITAMENTO: 07/06/2018 a 30/06/2018. 
 
 

TIPO DE SERVIÇO:  Prestação de serviços de produção áudio visual para 
gravação em vídeo de aulas de disciplinas ministradas em 
unidades da Universidade de São Paulo � USP. 

 

PENALIDADES:  Aplicação de penalidade de �Advertência�, com fundamento 
no artigo 87, inciso I da Lei Federal n°8.666/93. 
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Documento emitido USP (Informações adicionais última página): BL9Y-NZST-8T5D-G21D

� ✁ ✂ ✄ ☎ ✆ ✄ ✝ ✁ ✞ ✆ ✟ � ✁ ✄ � ✝ ✠ ✞ ✠ ✡ ✆ ☎ ✄ ☛ ☞ ✟ ✌ ☎ ✁ ✠ ✆ ✟ ☎ ✠ ✄

✍ ✎ ✏ ✑ ✏ ✍ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✓ ✏ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✢ ✏ ✣ ✑ ✏ ✖ ✤ ✓ ✑ ✏ ✑ ✒ ✥ ✣ ✓ ✦ ✒ ✖ ✧ ✓ ✔ ★ ✖ ✓ ✏ ✛ ✩ ✪ ✕ ✫ ✏ ✎ ✬ ✕ ✛ ✩ ✫ ✛ ✭ ✖ ✏ ✧ ✓ ✬ ✤ ✮ ✫ ✯ ✰ ✱ ✲ ✲ ✱ ✳ ✴ ✵ ✵ ✱✶ ✕ ✣ ✒ ✯ ✰ ✜ ✜ ✘ ✱ ✷ ✜ ✴ ✘ ✚ ✷ ✚ ✧ ✓ ✔ ✒ ✰ ✸ ✸ ✸ ✯ ✎ ✧ ✹ ✯ ✺ ✖ ✻ ✑ ✏ ✒ ✴ ✼ ✏ ✓ ✬ ✰ ✑ ✏ ✽ ✎ ✧ ✹ ✯ ✺ ✖

✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❇ ❅ ❆ ❇
 
FORNECIMENTO ANUAL ESTIMADO: 
 

LOCALIDADE 

 
QUANTIDADES ESTIMADAS 

(ANUAL) 
 

DURAÇÃO 

 
Campus São Paulo 

 
70 Diárias de 6 (seis) horas. 

 
Campi Interior 

 
30 Diárias de 6 (seis) horas. 

 

São Paulo, 16 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 

PROF. DR. FLÁVIO VIEIRA MEIRELLES  
Departamento de Administração 

Diretor Geral 
 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR FLÁVIO VIEIRA MEIR
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Código de controle: BL9Y - NZST - 8T5D - G21D

Documento autorizado às 17:04:42 horas do dia 24/02/2021 (hora e data de Brasília).

por 2457431 - Cristina Alves Pinheiro

Autenticado por 8472116 - Thaís Pereira Silva Oliveira

Documento válido até 24/02/2031

A autenticidade deste documento pode ser verificada na página da Universidade de São Paulo

https://uspdigital.usp.br/webdoc/
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC - http://www.tre-ac.gov.br 

 

 

PROCESSO : 0003248-62.2017.6.24.8000
INTERESSADO : GABINETE DA DIRETORIA-GERAL
ASSUNTO :  

 

Atestado nº 0511522 / 2022 - PRESI/VP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa EXPLORATA
PRODUTORA LTDA. – ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.206.602/0001-28, com sede na Av. João da Escossia, 340 – Sala 12, Nova Betânia, CEP 59.603-
330 - Mossoró(RN), fones: (84) 99601-4457/99820-1001, e-mails: licitacao@explorata.com.br; exploratapro@gmail.com, neste ato representada por Rafael Maia
Batista Ferreira, brasileiro, portador do RG n.º 2606511 - ITER/RN e CPF n.º 089.260.514-63, prestou ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre, inscrito no CNPJ
sob o nº 05.910.642/0001-41, serviço referente à gravação e monitoramento da Auditoria das Urnas Eletrônicas nos 1 º turno (Contratos 18/2018 - 0220324) e 2º
turno (34/2018  - 0238846) da Eleições Municipais de 2018.

Declaramos, conforme consta no procedimento SEI 0003248-62.2017.6.24.8000, a empresa realizou monitoramento e gravação de imagens
ininterruptos utilizando 8 câmeras simultaneamente.  Declaramos  ainda, que a prestação dos serviços acima mencionados ocorreu com bom desempenho
operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

 
Rio Branco, Acre, 13 de julho de 2022. 

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE MELO DE SOUZA FIRMINO, Membro da Comissão, em 13/07/2022, às 11:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 0511522 e o código CRC D90A6DAC.

0003248-62.2017.6.24.8000 0511522v2
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15/07/2022 15:23 SEI/TRE-PI - 1587866 - Atesto

file:///C:/Users/Cliente/Documents/EXPLORATA-2/Atesto_1587866.html 1/1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Atesto Nº 1587866 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 
     Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EXPLORATA

PRODUTORA LTDA-ME, inscrita no Cadastro Nacionalidade Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda sob o nº 19.206.602/0001-28, estabelecida na Av. João da Escossia, nº 340, Sala 12,
Bairro Nova Betânia, Mossoró-RN, CEP: 59603-330, telefone: (84) 2142-1777/ (84) 99601-4457,
E-mail: exploratapro@gmail.com, desempenhou satisfatoriamente a prestação de serviços de
filmagem, monitoramento e produção de material gravado dos procedimentos de auditoria
das urnas eletrônicas – “Votação Paralela” das Eleições Gerais 2018, em conformidade com as
disposições do Contrato TRE-PI nº 31/2018, evento (0617089), cujo extrato foi publicado no
DOU nº 150, de 06/08/2018, Seção 3, p.165 e demais orientações contidas no processo SEI
nº 0000325-94.2018.6.18.8000.  

 Ressaltamos que não houve qualquer manifestação, por parte da Fiscalização do
pacto mencionado, dando conta de irregularidades na execução que desabonasse, sob qualquer
aspecto, a supracitada empresa.

 

Teresina-PI, 15 de julho de 2022.

 

Marconio Galvão Lopes
Coordenador de Apoio Administrativo – COAAD/TRE-PI

Em 15 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Marconio Galvao Lopes, Coordenador, em 15/07/2022, às 14:45,
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1587866 e o código
CRC 8BD0B2D7.

0013280-21.2022.6.18.8000 1587866v3
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CENTRO EDUCACIONAL DE APRENDIZAGEM MODERNA 
CNPJ 04.281.516/0001-02 

Rua Emílio Castelar, 32 l Fone (084) 3316.9509  98863.1419  l  Mossoró-RN 
www.ceamo.com.br 

 
 ATESTADO DE CAPACIDADE TÈCNICA 

 
 
Atestamos para os devidos fins que Caio Juliano Saldanha Lopes, inscrito no CPF de n° 
700.600.854-95, residente à Av. Rio Branco, 3321, apto 301b, bairro Santo Antônio, 
Mossoró – RN, vem prestando serviços de operação de áudio e vídeo para esta 
instituição privada de ensino através de seu vínculo empregatício  na empresa Explorata 
produtora, nossa fornecedora.   
 
Declaramos, ainda, que os serviços forma prestados entre o período de 2018 a 2020, 
atendendo satisfatoriamente, não restando nada que desabone a capacidade técnica e 
operacional de ambos.  
 

        
 

   Mossoró –RN, 02 de abril de 2021 
 
 

 

                                                   
 

     
 

 
 

Certidão ATESTADO DO TÉCNICO (1123041)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 821



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

EXPLORATA PRODUTORA LTDA                         19.206.602/0001-28
5152003 0,02

36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :

05/03/2020
15:03:24

0001/0004

TOMADOR/OBRA:

858700000065 778001792009 307638050819 920660200017

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

131.30875.64-5 02/10/2017 01
1.634,20 0,00 0,00130,73

0261101BENIA MAYARA DE MEDEIROS
0,00 130,73

212.88181.90-8 01/03/2018 01
1.493,33 0,00 0,00119,46

03721CAIO JULIANO SALDANHA LOPES
0,00 119,46

132.57679.64-4 01/02/2018 01
1.200,00 0,00 0,0096,00

0261101ELAYNE DE ARAUJO SANTOS
0,00 96,00

161.93969.42-0 01/02/2018 01
1.045,00 0,00 0,0083,60

0372101JOSE WILSON MAIA FILHO
0,00 83,60

120.89365.76-7 01/02/2018 01
1.200,00 0,00 0,0096,00

0374401ROOSEVELT MARTINS DE LACERDA
0,00 96,00

107.61959.27-8 07/11/2018 01
1.900,00 0,00 0,00171,00

07823SAUL BATISTA DA MOTA NETO
0,00 152,01

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
8.472,53 0,00 0,00 696,79 677,80 0,00
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BcrKus2sjuC0000-6Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

EXPLORATA PRODUTORA LTDA                         19.206.602/0001-28
5152003 0,02

36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :

05/03/2020
15:03:24

0002/0004

TOMADOR/OBRA:

858700000065 778001792009 307638050819 920660200017

IWyRTMKCecy0000-2 Nº DE CONTROLE:

AVENIDA AV JOAO DA ESCOSSIA 340 SALA 12           
MOSSORO                           RN 59603-330 8230001

DOZE ANOS               

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8230001

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 6 8.472,53 0,00 8.472,53 0,00

0,008.472,530,008.472,536TOTAIS:
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BcrKus2sjuC0000-6Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

EXPLORATA PRODUTORA LTDA                         19.206.602/0001-28
5152003 0,02

36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :

05/03/2020
15:03:24

0003/0004

TOMADOR/OBRA:

858700000065 778001792009 307638050819 920660200017

IWyRTMKCecy0000-2 Nº DE CONTROLE:

AVENIDA AV JOAO DA ESCOSSIA 340 SALA 12           
MOSSORO                           RN 59603-330 8230001

DOZE ANOS               

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8230001

RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%
8.472,53

0,00
6

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

677,80 0,00 0,00 677,800,00
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BcrKus2sjuC0000-6Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

EXPLORATA PRODUTORA LTDA                         19.206.602/0001-28
5152003 0,02

36.0 (18/01/2017)
DATA:
HORA:
PÁG :

05/03/2020
15:03:24

0004/0004

TOMADOR/OBRA:

696,79 696,79
0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

IWyRTMKCecy0000-2 Nº DE CONTROLE:

AVENIDA AV JOAO DA ESCOSSIA 340 SALA 12           
MOSSORO                           RN 59603-330 0084 3316 4969 8230001

DOZE ANOS               

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8230001

Z5: 0 Z6: 0

RAT AJUSTADO: 0,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
Sr. Coordenador COSEG
 
Solicito a análise da conformidade técnica da

proposta e demais documentos apresentados na sessão Pregão
66/22, pelo licitante melhor classificado, seguem:

Eventos: 1122863; 1123041.
Sessão reagendada para dia 11/08/2022, às 14h.
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 10/08/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123042 e o código CRC 57343E28.

0006075-19.2021.6.02.8000 1123042v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
Sr. Secretário de Administração. 
 
Registro que aguardamos o pronunciamento da

conformidade Técnica da proposta do melhor classificado
no Pregão 66/2022, conforme despacho exarado por este
subscritor, Pregoeiro Oficial TRE/AL, no dia 10/08/2022 às
16h 43', evento sei nº1123042. 

Respeitosamente. 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 17/08/2022, às 18:57, 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
1127534 e o código CRC 44609195.

0006075-19.2021.6.02.8000 1127534v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
Reporto-me ao Processo SEI 0006779-

95.2022.6.02.8000, a este anexo, para solicitar o
pronunciamento da AGC em face da solicitação do Sr.
Pregoeiro, veiculada no Despaco PREG 1123042, no sentido
de se atestar, no âmbito e nos limites das atribuições dessa
Unidade, a conformidade da proposta aos parâmetros
assinalados no Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2022, às 22:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127597 e o código CRC 5E9EF27A.

0006075-19.2021.6.02.8000 1127597v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
Ao GSAD,
 
Em atenção ao contido no despacho 1127597,

informo que este gestor administrativo não tem capacidade
para analisar a documentação delineada no anexo 1123041 e
emitir documento com análise da conformidade técnica da
proposta, visto não ter conhecimento técnico sobre o objeto
da demanda.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 18/08/2022, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127863 e o código CRC 78A2DF57.

0006075-19.2021.6.02.8000 1127863v1
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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 2022.
Devolvo os autos ao Sr. Assessor de Gestão de

Contratos para elaborar quadro comparativo entre as
condições indicadas no TR e aquelas constantes da proposta
do licitante, como forma de subsidiar o trabalho do Pregoeiro.

Trata-se de comparação objetiva que não requer
conhecimento técnico específico para tanto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2022, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127942 e o código CRC AF62C14D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2022.
R.H.
À Secretaria de Administração.
Senhor Secretário,
Em estrito cumprimento ao Despacho

GSAD 1127942 dessa unidade superior e tendo como baliza o
Despacho PREG 1123042, esta assessoria vem pronunciar nos
termos abaixo.

Com todas as vênias, inicialmente, registramos que
não vislumbramos eventual aspecto técnico da proposta para
conhecimento e análise desta unidade.

Por outro lado, analisando os documentos
carreados aos autos pela contratada, entendemos que a
empresa, à luz dos documentos colacionados, comprovou
formalmente a capacidade técnica operacional tanto quanto a
capacidade (técnica) profissional (v.
docs. 1122863 e 1123041).

Não obstante, lançamos uma provocação: a
empresa licitante sediada na cidade de Mossoró/RN terá
condições materiais de atender ao objeto licitado, na forma
exposta pelo instrumento convocatório, na cidade de
Maceió/AL? Se sim, explanar.

À disposição de Vossa Senhoria para os
esclarecimentos que entender necessários e suficientes.

À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 19/08/2022, 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?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2022.
Com a informação veiculada no Despacho

AGC 1129455, devolvo os autos ao Sr. Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2022, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1129571 e o código CRC 112A420E.
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EXPLORATA PRODUTORA LTDA – ME 

CNPJ 19.206.602/0001-28 

Rua Luiz Pereira, 131, sala 401, Fone. (84) 99651-4457  
Bairro Nova Betânia - Mossoró - RN  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
AO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

Ref: ao PREGÃOELETRÔNICO Nº 66/2022 

Declaro que cumpriremos as exigências do Edital do PREGÃOELETRÔNICO Nº 66/2022 , Para prestação de serviços de 

operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de 

gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube  principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça 

Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas no edital e seus 

anexos, o fato da nossa empresa ser sediada em Mossoró/RN não causa nenhum risco, pois contratamos profissionais 

residentes na cidade de Maceió pra a prestação dos serviços. 

 

  
 

        Mossoró – RN, 22 de agosto de 2022 
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EXPLORATA PRODUTORA LTDA – ME 
CNPJ 19.206.602/0001-28 

Rua Luiz Pereira, 131, sala 401, Fone. (84) 99651-4457  
Bairro Nova Betânia - Mossoró - RN  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2022.
À AGC
 
Conoforme questionamento e registrado no evento

sei nº1129455, na sessão Pregão 66/2022, soliciamos a
apresentação de esclarecimentos ao licitante melhor
classficado, segue para avaliação, evento sei nº 1130996.

Sessão reagendada para o dia 23/08/2022, às 17h.
Atenciosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/08/2022, às 17:14, 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
1130999 e o código CRC CFFACA6C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2022.
Ao Sr. Pregoeiro condutor do certame licitatório.
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (v.

evento 1130999), esta unidade gestora de contratos já se
manifestou à luz dos documentos carreados aos autos pela
licitante quanto à capacidade (formal) operacional dela e do
profissional indicado, conforme despacho 1129455.

No que diz respeito à potencial execução do contrato, não
obstante a contratada certificar que cumpre as exigências do
edital,  esta unidade, como todo o respeito, Senhor Pregoeiro, não há
como se pronunciar por motivos óbvios (não há contrato, tampouco
execução).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 23/08/2022, às 15:10, 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
1131910 e o código CRC EF84D3CF.
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Pregão Eletrônico

70011 .662022 .11830 .4848 .1485452826

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00066/2022

Às 14:00 horas do dia 10 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0005505-33.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00066/2022. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som
e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Audiovisual - reprodução / edição
Descrição Complementar: serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente
das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 221 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 221.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: EXPLORATA PRODUTORA LTDA, pelo melhor lance de R$ 218.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Audiovisual - reprodução / edição

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
11.754.292/0001-74 ALISSON

HONORIO
PEREIRA DOS
SANTOS

Sim Sim 221 R$ 1.000,0000 R$ 221.000,0000 04/08/2022
15:56:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e degravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, 
Porte da empresa: ME/EPP

19.206.602/0001-28 EXPLORATA
PRODUTORA
LTDA

Sim Sim 221 R$ 1.357,0000 R$ 299.897,0000 10/08/2022
07:39:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, 
Porte da empresa: ME/EPP

08.804.362/0001-47 FACHINELI
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 221 R$ 2.500,0000 R$ 552.500,0000 05/08/2022
09:59:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 552.500,0000 08.804.362/0001-47 10/08/2022 14:00:00:817
R$ 299.897,0000 19.206.602/0001-28 10/08/2022 14:00:00:817
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R$ 221.000,0000 11.754.292/0001-74 10/08/2022 14:00:00:817
R$ 220.000,0000 11.754.292/0001-74 10/08/2022 14:05:54:330
R$ 219.900,0000 11.754.292/0001-74 10/08/2022 14:32:23:300
R$ 218.000,0000 19.206.602/0001-28 10/08/2022 14:34:06:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

10/08/2022
14:01:19 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 10/08/2022
14:05:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

10/08/2022
14:29:41 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

10/08/2022
14:29:41

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 220.000,0000 e
R$ 552.500,0000.

Encerramento 10/08/2022
14:34:42 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

10/08/2022
14:34:42 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/08/2022
14:48:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF:
19.206.602/0001-28.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/08/2022
14:51:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.206.602/0001-28.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/08/2022
15:32:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF:
19.206.602/0001-28.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/08/2022
16:29:36

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.206.602/0001-28.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

22/08/2022
16:05:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF:
19.206.602/0001-28.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

22/08/2022
16:55:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.206.602/0001-28.

Aceite de
proposta

23/08/2022
17:06:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF:
19.206.602/0001-28, pelo melhor lance de R$ 218.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

23/08/2022
17:09:03

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EXPLORATA PRODUTORA LTDA - CNPJ/CPF:
19.206.602/0001-28

Registro de
intenção de
recurso

23/08/2022
17:11:33

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 11754292000174. Motivo: É exigido que o atestado de capacidade técnica seja do
profissional que irá executar os serviços seja compatível com o objeto da contratação, portanto
há demonstrado uma contradição da

Registro de
intenção de
recurso

23/08/2022
17:13:19

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 11754292000174. Motivo: É exigido que o atestado de capacidade técnica seja do
profissional que irá executar os serviços seja compatível com o objeto da contratação, portanto
há demonstrado uma contradição da e

Aceite de
intenção de
recurso

23/08/2022
17:51:24

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
11754292000174. Motivo: Motivação de recurso aceita.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

11.754.292/0001-74 23/08/2022 17:13 23/08/2022 17:51 Aceito
Motivo Intenção:É exigido que o atestado de capacidade técnica seja do profissional que irá executar
os serviços seja compatível com o objeto da contratação, portanto há demonstrado uma contradição da
empresa EXPLORATA, onde acosta uma declaração que ira contratar mão de obra em Maceió, portanto
não atendendo a termos do edital em questão.
Motivo Aceite ou Recusa:Motivação de recurso aceita.
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 10/08/2022
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 10/08/2022

14:02:06
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem a liberação do sistema para inicio da fase

competitiva. Agradeço.
Sistema 10/08/2022

14:05:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 10/08/2022

14:05:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 10/08/2022
14:29:41

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
220.000,0000 e R$ 552.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:34:41 do dia 10/08/2022.
Sistema 10/08/2022

14:34:42
O fornecedor da proposta no valor de R$ 552.500,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 10/08/2022

14:34:42
O item 1 está encerrado.

Sistema 10/08/2022
14:40:57

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 10/08/2022
14:42:56

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
classificada no item, considerando a determinação do edital e da legislação do pregão

devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no
valor de R$200.000,00 é possível?

19.206.602/0001-
28

10/08/2022
14:46:55

Boa tarde, não aceito a contra posposta, Sr. pregoeiro, infelizmente estamos no limite.

Pregoeiro 10/08/2022
14:48:25

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Agradeço, favor encaminhar sua proposta
devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo todas as exigências

consignadas no edital e termo de referência, este parte integrante do ato convocatório.
Aguardamos no prazo de duas horas. Convocaremos anexo

Sistema 10/08/2022
14:48:36

Senhor fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 19.206.602/0001-28,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 10/08/2022
14:51:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF:
19.206.602/0001-28, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/08/2022
14:58:38

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo,
favor aguarde.

Pregoeiro 10/08/2022
15:03:04

Srs.(as) Licitantes, peço que aguardem, retornaremos ao chat às 15h e 30 minutos.

Pregoeiro 10/08/2022
15:30:21

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, não identificamos a comprovação
exigida no item 8.10.4.2 do Edital 66/22, entre os atestados anexados por V.Sª,

Edital:"8.10.4.2. Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som, áudio e vídeo
que se responsabilizará pelos trabalhos do objeto licitado."

Pregoeiro 10/08/2022
15:31:58

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Convocaremos anexo, favor encaminhar.

Sistema 10/08/2022
15:32:06

Senhor fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 19.206.602/0001-28,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/08/2022
15:32:18

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Anexo convocado.

19.206.602/0001-
28

10/08/2022
15:36:08

Certo, vou anexar.

Pregoeiro 10/08/2022
15:40:47

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Agradeço e aguardo

Sistema 10/08/2022
16:29:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF:
19.206.602/0001-28, enviou o anexo para o ítem 1.

19.206.602/0001-
28

10/08/2022
16:29:58

Desculpa a demora, estávamos com problema de internet .

Pregoeiro 10/08/2022
16:31:07

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Agradeço, favor aguarde.

Pregoeiro 10/08/2022
16:34:42

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, suspenderemos a sessão,
considerando a necessidade de encaminhamento de sua proposta e atestados técnicos

à Unidade Demandante, responsável pela elaboração do Termo de Referência para
atesto de conformidade. A sessão fica reagendada para amanhã às 14h horário de

Brasília. Agradeço e boa tarde.
Pregoeiro 11/08/2022

13:58:03
Prezados (as) licitantes. A pedido do Pregoeiro oficial deste PE de número 66/2022, o
TRE/AL informa que devido a problemas técnicos o Pregoeiro retornará a essa sessão

pública somente às 16:00 (quatro da tarde) de hoje.
Pregoeiro 11/08/2022

15:51:23
Senhores (as) licitantes, após ser avisado pelo Pregoeiro oficial do PE TRE/AL n.º
66/2022, o subscrevente informa que devido a unidade requisitante ainda não ter
efetuado a análise técnica do objeto deste Pregão, iremos suspender esta sessão e
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retornaremos somente na próxima segunda-feira (dia 15/08/2022) às 16:00 (quatro
da tarde).

Pregoeiro 15/08/2022
16:02:13

Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 15/08/2022
16:04:05

Srs. (as) Licitantes, infelizmente a unidade requisitante ainda não retornou com a
análise técnica do objeto deste Pregão, iremos suspender esta sessão e retornaremos

somente quarta-feira (dia 17/08/2022) às 16:00 (quatro da tarde).
Pregoeiro 15/08/2022

16:04:40
Agradeço e peço a compreensão de todos, tenham uma excelente tarde.

Pregoeiro 17/08/2022
16:00:49

Srs. (as) Licitantes, boa tarde

Pregoeiro 17/08/2022
16:04:53

Srs. (as) Licitantes, infelizmente a unidade requisitante ainda não retornou com a
análise técnica do objeto deste Pregão, iremos suspender esta sessão e retornaremos

somente quarta-feira (dia 18/08/2022) às 16:00 (quatro da tarde).
Pregoeiro 18/08/2022

16:03:48
Srs. (as) Licitantes, boa tarde

Pregoeiro 18/08/2022
16:04:20

Srs. (as) Licitantes, REITERO, infelizmente a unidade requisitante ainda não retornou
com a análise técnica do objeto deste Pregão, iremos suspender esta sessão e

retornaremos somente quarta-feira (dia 22/08/2022) às 16:00 (quatro da tarde).
Pregoeiro 22/08/2022

16:00:56
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 22/08/2022
16:03:19

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade responsável
pela elaboração do Termo de Referência, cuja representação corresponde ao Servidor

josé carlos de souza, corroborado pelo Sr. secretário de Administração, Sr. jose ricardo,
registrou o seguinte pronunciamento no autos que derem origem ao certame, segue:

Pregoeiro 22/08/2022
16:03:45

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - “Sr. Secretário de Administração.…….Não
obstante, lançamos uma provocação: a empresa licitante sediada na cidade de

Mossoró/RN terá condições materiais de atender ao objeto licitado, na forma exposta
pelo instrumento convocatório, na cidade de Maceió/AL? Se sim, explanar. JOSÉ

CARLOS DE SOUZA, Assessor de Gestão de Contratos TRE/AL“ “Com a informação
veiculad

Pregoeiro 22/08/2022
16:04:09

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - ......“Com a informação veiculada no Despacho
AGC 1129455, devolvo os autos ao Sr. Pregoeiro.JOSÉ RICARDO ARAÚJO E

SILVA, Secretário de Administração”
Pregoeiro 22/08/2022

16:04:20
Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - É O PRONUNCIAMENTO.

Pregoeiro 22/08/2022
16:04:47

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, PELO EXPOSTO, convocaremos
anexo a fim de V.Sª encaminhe declaração e explanação de que cumprirá o exigido no

Edital, apesar de ser sediada na cidade de Mossoro/RN, conforme questiona a
UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, após

encaminhamento pelo Pregoeiro e devolvido os autos pelo Sr. Secretário de
Administração.

Sistema 22/08/2022
16:05:15

Senhor fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 19.206.602/0001-28,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 22/08/2022
16:05:42

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Anexo convocado, aguardamos e agradeço.

Pregoeiro 22/08/2022
16:33:21

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a)Licitante, conforme edital, aguardamos no
prazo de duas horas, a contar da convocação de anexo. Agradeço.

Sistema 22/08/2022
16:55:24

Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF:
19.206.602/0001-28, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 22/08/2022
16:56:29

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
documento, favor aguarde.

Pregoeiro 22/08/2022
16:59:31

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, encaminharemos às Unidades
Requisitantes para conhecimento a declaração de V.Sª, razão pela qual suspenderemos

a sessão, retornaremos amanhã, dia 23/08/2022 às 17h. Agradeço.
Pregoeiro 23/08/2022

17:00:47
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 23/08/2022
17:01:55

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, encaminhamos a proposta,
documentos técnicos às Unidades envolvidas na fase interna, as referidas unidades
subsidiam o pregoeiro na decisão de aceitação, fase atual do certame. As mesmas

foram conclusivas, exclusivamente, quanto à conformidade da proposta e documentos
técnicos. Seguimos estritamente o princípio da vinculação ao Ato Convocató

Pregoeiro 23/08/2022
17:02:51

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - O referido pronunciamento técnico é suficiente
para ratificar a aceitação da proposta de V.Sª.

Pregoeiro 23/08/2022
17:03:56

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - O questionamento relativo à execução da futura
avença deveria ser colocado em discussão no momento da preparação do Termo de

Referência, provocado nos autos do processo pela Unidade que questionou se a
empresa de V.Sª teria condições de cumprir com os termos do futuro contrato, mesmo

com domicílio fiscal em outro ESTADO.
Pregoeiro 23/08/2022

17:04:37
Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Contudo, procedemos com a devida publicidade

do ato administrativo, razão pela qual submetemos a resposta de V.Sª à Unidade
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responsável pela elaboração do Termo de Referência, esta respondeu ao pregoeiro de
forma inconclusiva.

Pregoeiro 23/08/2022
17:05:20

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, procederemos a aceitação da
proposta, em seguida concluindo a atual fase, ratifico que analisamos a documentação

de habilitação e não encontramos inconsistências. Favor permaneça conectado e
observe as mensagens do sistema.

Pregoeiro 23/08/2022
17:08:47

Srs. (as) Licitantes, dentro de instantes abriremos a fase de apresentação de
motivação de recurso.

Sistema 23/08/2022
17:09:04

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 23/08/2022
17:09:26

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/08/2022 às
17:50:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 03/08/2022
08:07:48

Alteração equipe 10/08/2022
13:33:52

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO CONDUÇÃO
CERTAME

Abertura da sessão
pública

10/08/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

10/08/2022
14:05:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

10/08/2022
14:40:57 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

10/08/2022
16:35:49

Previsão de reabertura: 11/08/2022 14:00:00; encaminhamento dos documentos técnicos e
proposta à Unidade Demandante para análise de conformidade técnica

Alteração equipe 11/08/2022
13:55:49

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
00871703459-SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA . Justificativa: Necessidade de prorrogação
do reinício da sessão pública.

Reativação 11/08/2022
13:56:11

Suspensão
administrativa

11/08/2022
15:52:51

Previsão de reabertura: 15/08/2022 16:00:00; O subscrevente informa que devido a
unidade requisitante ainda não ter efetuado a análise técnica do objeto deste Pregão, iremos
suspender esta sessão e retornaremos somente na próxima segunda-feira (dia 15/08/2022)
às 16:00 (quatro da tarde).

Alteração equipe 15/08/2022
14:02:15

Pregoeiro Anterior: 00871703459-SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO

Reativação 15/08/2022
14:02:35

Suspensão
administrativa

15/08/2022
16:06:32

Previsão de reabertura: 17/08/2022 16:00:00; A UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
TÉCNICA DA PROPOSTA PRIMEIRA CLASSIFICADA AINDA NÃO RETORNOU COM
PRONUCIAMENTO SOLICITADO PELO PREGOEIO NO DIA 10/08/2022.

Reativação 17/08/2022
16:00:06

Suspensão
administrativa

17/08/2022
16:05:57

Previsão de reabertura: 18/08/2022 16:00:00; aguardando o pronunciamento da unidade
responsável pela elaboração do termo de referência quanto à conformidade da proposta

Reativação 18/08/2022
16:00:13

Suspensão
administrativa

18/08/2022
16:05:08

Previsão de reabertura: 22/08/2022 16:00:00; CONSIDERANDO QUE A UNIDADE NÃO
RETORNOU COM A CONFORMIDADE DA PROPOSTA

Reativação 22/08/2022
16:00:04

Suspensão
administrativa

22/08/2022
17:00:20

Previsão de reabertura: 23/08/2022 17:00:00; encaminhamento às Unidades demandantes
declaração de licitante.

Reativação 23/08/2022
17:00:07

Abertura do prazo 23/08/2022
17:09:04 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

23/08/2022
17:09:26 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/08/2022 às 17:50:00.

Data limite para registro de recurso: 26/08/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 31/08/2022.
Data limite para registro de decisão: 08/09/2022.
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Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:53 horas do dia 23 de agosto
de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
É exigido que o atestado de capacidade técnica seja do profissional que irá executar os serviços seja compatível
com o objeto da contratação, portanto há demonstrado uma contradição da empresa EXPLORATA, onde acosta uma
declaração que ira contratar mão de obra em Maceió, portanto não atendendo a termos do edital em questão.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM PREGÃO ELETRÔNICO

RAZÃO SOCIAL: ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ: 11.754.292/0001-74
ENDEREÇO: Rua Dayse Talberg Mitchell, 175c, Tabuleiro Do Martins, Maceió-Al
E-MAIL: alissonhonorio@hspfibra.com.br 
TEL.:82 999035453 – 33343788

ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Venho através deste apresentar recurso mediante documentos apresentados pela empresa EXPLORATA. Onde a
mesma não atende características exigidas no edital no que se refere a Atestado de capacidade técnica.
I – PREMILIMINARMENTE
Cumpre esclarecer, inicialmente, que o recorrente manifestou sua intenção de recorrer ao final da sessão de
classificação e habilitação, conforme se depreende da respectiva ata, cumprindo o que prevê o art. 4º, inc. XVIII
da Lei nº 10.520/2002.
II - DOS FATOS
A empresa vencedora na etapa de disputa aberto/fechado, ofereceu propostas escritas para o item 1 do edital,
onde encaminhou na data 10/08/2022 atestado de capacidade técnica, posteriormente no dia 22/08/2022 após a
solicitação da administração foi encaminhado Declaração com a seguinte descrição: 

Declaro que cumpriremos as exigências do Edital do PREGÃOELETRÔNICO Nº 66/2022 , Para prestação de serviços
de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas no edital
e seus anexos, o fato da nossa empresa ser sediada em Mossoró/RN não causa nenhum risco, pois contratamos
profissionais residentes na cidade de Maceió pra a prestação dos serviços.

Mediante a empresa ser sediada em Mossoró RN, a mesma encaminhou atestado de capacidade de profissional
residente em Mossoró RN, portanto como exige no edital, ítem 8.10.4.2

8.10.4.1.Comprovação de aptidão para desempenho e execução dos serviços, mediante apresentação de
atestado(s) que comprove a capacidade técnica da empresa, expedida por órgãos da Adminsitração Pública ou da
área privada, compatível(is)em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação;
8.10.4.2.Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som, áudio e vídeo que se responsabilizará pelos
trabalhos do objeto licitado.

É exigido que o atestado de capacidade técnica seja do profissional que irá executar os serviços seja compatível
com o objeto da contratação, portanto há demonstrado uma contradição da empresa EXPLORATA, onde acosta uma
declaração que ira contratar mão de obra em Maceió, portanto não atendendo a termos do edital em questão.
Em se tratando de pregão eletrônico, onde o poder publico contrata produtos e serviços, tem como objetivo de ser
célere e seguro, portanto toda documentação de habilitação deve ser apresentada na apresentação da proposta.
III – DOS PEDIDOS
Postos todos os fundamentos acima, pleiteia-se, respeitosamente, à V. Sra. que seja, por fim, que se cumpra as
exigências do edital em questão, exigindo encaminhando documentação para cumprimento dos requisitos de
habilitação, em não conformidade, a desclassificação da proposta e prosseguimento do processo licitatório.
Nestes termos, pede deferimento.

MACEIÓ 25 DE AGOSTO DE 2022

_____________________________________________________________
ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS – DIRETOR
CPF 058.755.304-99

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
EXCELENTÍSSIMO SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

REFERÊNCIA: ENCAMINHAMENTO. PRONUNCIAMENTO. PREGOEIRO. RECURSO PREGÃO 66/2022.

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas neste
edital e seus anexos. 

RECORRENTE: CNPJ 11.754.292/0001-74 - Razão  ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 

RECORRIDO: CNPJ 19.206.602/0001-28-  EXPLORATA PRODUTORA LTDA 

I- PRELIMINARMENTE.

As razões de recurso foram apresentadas tempestivamente. O recorrente reitera os termos da intenção de recurso,
segue:

“É exigido que o atestado de capacidade técnica seja do profissional que irá executar os serviços seja compatível
com o objeto da contratação, portanto há demonstrado uma contradição da empresa EXPLORATA, onde acosta uma
declaração que ira contratar mão de obra em Maceió, portanto não atendendo a termos do edital em questão” 

As contrarrazões de recurso não foram apresentadas pelo recorrido

Em sede de admissibilidade recursal, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual,
fundamentação, pedido de nova decisão e tempestividade.

II- Fundamentação do Pregoeiro

O julgamento e análise da proposta melhor classificada dar-se-á em consonância ao regrado pelos princípios da
finalidade e a supremacia do interesse público, interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realização
do pretenso contrato, minimizando uma avença malograda, buscando de maneira eficaz tais interesses, necessita
ainda de se colocar em um patamar de superioridade em relação aos particulares, numa relação de verticalidade.

O ponto atacado nas razões de recurso evidencia uma análise técnica a partir da apresentação de atestado de
qualificação técnica da Recorrida, fulcro no item 8.10.4.2., do Edital, na íntegra:

“Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som, áudio e vídeo que se responsabilizará pelos trabalhos do
objeto licitado.”

Nesse sentido, no decorrer da fase de análise e julgamento de proposta, o pregoeiro utilizou da prerrogativa legal
de solicitar à Unidade responsável pela elaboração do Termo de Referência análise conclusiva da documentação
técnica e da proposta apresentada pela recorrida, pois o parecer técnico, não raro, é essencial à elaboração do
jurídico, que dele valer-se-á para aquilatar se exigências ou restrições de ordem técnica apresentam-se restritivas
ou direcionadoras da contratação ou, ainda, violadoras de princípios e normas de direito.

Nos autos que deram origem ao presente certame, considerando as tratativas e registros do pregoeiro solicitando
auxílio, eventos sei nºs 1123042, 1127534,1130999, direcionamos o processo ao Sr. Secretário de Administração,
razão pela qual Unidade Técnica se pronunciou da seguinte forma, eventos sei nº 1129455: 

“À Secretaria de Administração.Senhor Secretário,Em estrito cumprimento ao Despacho GSAD 1127942 dessa
unidade superior e tendo como baliza o Despacho PREG 1123042, esta assessoria vem pronunciar nos termos
abaixo.Com todas as vênias, inicialmente, registramos que não vislumbramos eventual aspecto técnico da proposta
para conhecimento e análise desta unidade.Por outro lado, analisando os documentos carreados aos autos pela
contratada, entendemos que a empresa, à luz dos documentos colacionados, comprovou formalmente a
capacidade técnica operacional tanto quanto a capacidade (técnica) profissional (v. docs. 1122863 e 1123041).Não
obstante, lançamos uma provocação: a empresa licitante sediada na cidade de Mossoró/RN terá condições
materiais de atender ao objeto licitado, na forma exposta pelo instrumento convocatório, na cidade de Maceió/AL?
Se sim, explanar.À disposição de Vossa Senhoria para os esclarecimentos que entender necessários e suficientes.À
consideração de Vossa Senhoria.Respeitosamente. JOSÉ CARLOS DE SOUZA”

A princípio, apesar da forma como foi exposto a análise do documento, ora ponto central das atuais tratativas,
ratificamos a aceitação da proposta e consequentemente registramos a habilitação da recorrida

A recorrente não observou a anexação do atestado de qualificação técnica, evento sei nº 1123041, dessa forma o
argumento da razão de recurso não seria suficiente para alterar a decisão do pregoeiro de habilitação da proposta
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recorrida.

Em análise mais apurada do referido documento, expedido pela Instituição CEAMO, esta ratifica serviços
exclusivamente de áudio e video, não deixando claro a comprovação de serviços de som, assim como exigido no
item 01 do Edital 66/2022:

1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional
Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do
Pleno desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e
especificações descritas neste edital e seus anexos. 

No entanto, por mais que todos esses termos pareçam significar a mesma coisa, som, áudio e vídeo, é importante
lembrar que cada um deles se refere a uma função específica, na busca de definições realizamos pesquisas
internet, segue resumo das definições:

1º Operador de som,  trabalha especificamente com a manipulação e operação de equipamentos de som. Ele, junto
com o assistente de som, efetua o controle de todo o som durante os ensaios e espetáculos. Ele é o responsável
por captar e registrar o som 

2º O técnico de áudio é um profissional capaz de criar projetos de sistemas de sonorização e gravação. Dessa
forma, ele pode preparar, instalar e desinstalar equipamentos de áudio, seus acessórios e também auxilia o
operador de som quando for necessário. Esse profissional também consegue projetar sistema de sonorização ao
vivo. Além disso, consegue identificar certas falhas nos sistemas de áudio e tem a solução correta para agir e
resolver o problema.
3º Operador de vídeo tem uma atuação que acaba envolvendo todas as etapas de desenvolvimento de um vídeo.
Ele planeja desde as gravações até a edição de imagens 
O princípio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação às regras da Constituição, da Lei Geral da
Licitação, das leis específicas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observância do devido procedimento
licitatório, essa vinculação ao ato convocatório está relacionada ao julgamento objetivo, o atestado não traz de
forma clara que o Sr. CAIO JULIANO SALDANHA LOPES é operador de SOM, faz-se necessário a comprovação
profissional nas três áreas exigidas no item 8.10.4.2 do EDITAL, OU SEJA OPERADOR DE SOM, ÁUDIO E VÍDEO.

Pelo exposto, entendo a necessidade de aplicar o juízo de retratação, fulcro Acórdão nº 1.788/2003, revendo o ato
de habilitação da proposta recorrida, solicitando à autoridade superior o retorno de fase do Pregão Eletrônico
66/2022, a fim de solicitar da RECORRIDA a apresentação de atestado de qualificação técnica que acompanhe
todos os termos do item 8.10.4.2, sob pena de inabilitação de proposta, bem como, comprovando o vínculo do
técnico com a empresa recorrida através de contrato de trabalho e ou CTPS devidamente registrada.

V – DA DECISÃO conhecer do recurso interposto, por todas as razões trazidas e fundamentadas neste documento,
sugerindo o RETORNO À FASE DE HABILITAÇÃO DE PROPOSTA, aplica-se o juízo de retratação, fulcro no Acordão
TCU nº 1.788/2003 e diante da análise do contexto aqui exposto peço vênia ao Desembargado Presidente deste
Regional para determinar que o pregoeiro diligencie e exija junto a empresa recorrida, CNPJ 19.206.602/0001-
28-  EXPLORATA PRODUTORA LTDA , ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO DE OPERADOR DE SOM, ÁUDIO E VÍDEO, bem
como exija a comprovação de vínculo empregatício, deixando cumprir, a proposta será considerada inabilitada.

PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

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

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
EXCELENTÍSSIMO SR. DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

 
REFERÊNCIA: ENCAMINHAMENTO.

PRONUNCIAMENTO. PREGOEIRO. RECURSO PREGÃO
66/2022.

 
OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a

contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional
Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e
sua transmissão via Youtube principalmente das
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada,
a ser realizado de acordo com a demanda, nas
condições e especificações descritas neste edital e seus
anexos.

 
 
RECORRENTE: CNPJ 11.754.292/0001-74 -

 Razão  ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
 
RECORRIDO: CNPJ 19.206.602/0001-28-

  EXPLORATA PRODUTORA LTDA
 
 
I- PRELIMINARMENTE.
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As razões de recurso foram apresentadas

tempestivamente. O recorrente reitera os termos da intenção
de recurso, segue:

“É exigido que o atestado de capacidade
técnica seja do profissional que irá executar os serviços
seja compatível com o objeto da contratação, portanto
há demonstrado uma contradição da empresa
EXPLORATA, onde acosta uma declaração que ira
contratar mão de obra em Maceió, portanto não
atendendo a termos do edital em questão”

As contrarrazões de recurso não foram
apresentadas pelo recorrido.

Em sede de admissibilidade recursal, foram
preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse
processual, fundamentação, pedido de nova decisão e
tempestividade.

 
II- Fundamentação do Pregoeiro
 
O julgamento e análise da proposta melhor

classificada dar-se-á em consonância ao regrado pelos
princípios da finalidade e a supremacia do interesse público,
interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a
realização do pretenso contrato, minimizando uma avença
malograda, buscando de maneira eficaz tais interesses,
necessita ainda de se colocar em um patamar de
superioridade em relação aos particulares, numa relação de
verticalidade.

O ponto atacado nas razões de recurso evidencia
uma análise técnica a partir da apresentação de atestado de
qualificação técnica da Recorrida, fulcro no item 8.10.4.2., do
Edital, na íntegra:

“Atestado(a) de qualificação técnica do
operador de som, áudio e vídeo que se responsabilizará
pelos trabalhos do objeto licitado.”

 
Nesse sentido, no decorrer da fase de análise e

julgamento de proposta, o pregoeiro utilizou da prerrogativa
Despacho PREG 1144541         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 849



legal de solicitar à Unidade responsável pela elaboração do
Termo de Referência análise conclusiva da documentação
técnica e da proposta apresentada pela recorrida, pois o
parecer técnico, não raro, é essencial à elaboração do
jurídico, que dele valer-se-á para aquilatar se exigências ou
restrições de ordem técnica apresentam-se restritivas ou
direcionadoras da contratação ou, ainda, violadoras de
princípios e normas de direito.

Nos autos que deram origem ao presente certame,
considerando as tratativas e registros do pregoeiro
solicitando auxílio, eventos sei nºs 1123042,
1127534,1130999, direcionamos o processo ao Sr. Secretário
de Administração, razão pela qual Unidade Técnica se
pronunciou da seguinte forma, eventos sei nº 1129455:

“À Secretaria de Administração.Senhor
Secretário,Em estrito cumprimento ao Despacho
GSAD 1127942 dessa unidade superior e tendo como
baliza o Despacho PREG 1123042, esta assessoria vem
pronunciar nos termos abaixo.Com todas as vênias,
inicialmente, registramos que não vislumbramos
eventual aspecto técnico da proposta para
conhecimento e análise desta unidade.Por outro lado,
analisando os documentos carreados aos autos pela
contratada, entendemos que a empresa, à luz dos
documentos colacionados, comprovou formalmente a
capacidade técnica operacional tanto quanto a
capacidade (técnica) profissional (v.
docs. 1122863 e 1123041).Não obstante, lançamos uma
provocação: a empresa licitante sediada na cidade de
Mossoró/RN terá condições materiais de atender ao
objeto licitado, na forma exposta pelo instrumento
convocatório, na cidade de Maceió/AL? Se sim,
explanar.À disposição de Vossa Senhoria para os
esclarecimentos que entender necessários e
suficientes.À consideração de Vossa
Senhoria.Respeitosamente. JOSÉ CARLOS DE SOUZA”

A princípio, apesar da forma como foi exposto a
análise do documento, ora ponto central das atuais tratativas,
ratificamos a aceitação da proposta e consequentemente
registramos a habilitação da recorrida
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A recorrente não observou a anexação do atestado
de qualificação técnica, evento sei nº 1123041, dessa forma o
argumento da razão de recurso não seria suficiente para
alterar a decisão do pregoeiro de habilitação da proposta
recorrida.

Em análise mais apurada do referido documento,
expedido pela Instituição CEAMO, esta ratifica serviços
exclusivamente de áudio e video, não deixando claro a
comprovação de serviços de som, assim como exigido no item
01 do Edital 66/2022:

 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 1.1. O

presente Pregão tem por objeto a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta
Corte de Justiça Especializada, a ser realizado de
acordo com a demanda, nas condições e especificações
descritas neste edital e seus anexos.

 
No entanto, por mais que todos esses termos

pareçam significar a mesma coisa, som, áudio e vídeo, é
importante lembrar que cada um deles se refere a uma função
específica, na busca de definições realizamos pesquisas
internet, segue resumo das definições:

 
1º Operador de som,  trabalha

especificamente com a manipulação e operação de
equipamentos de som. Ele, junto com o assistente
de som, efetua o controle de todo o som durante os
ensaios e espetáculos. Ele é o responsável por captar e
registrar o som

2º O técnico de áudio é um profissional capaz
de criar projetos de sistemas de sonorização e
gravação. Dessa forma, ele pode preparar, instalar e
desinstalar equipamentos de áudio, seus acessórios e
também auxilia o operador de som quando for
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necessário. Esse profissional também consegue
projetar sistema de sonorização ao vivo. Além disso,
consegue identificar certas falhas nos sistemas de
áudio e tem a solução correta para agir e resolver o
problema.

3º Operador de vídeo tem uma atuação que
acaba envolvendo todas as etapas de desenvolvimento
de um vídeo. Ele planeja desde as gravações até a
edição de imagens

 
O princípio da vinculação ao edital é amplo,

abrangendo vinculação às regras da Constituição, da Lei
Geral da Licitação, das leis específicas relativas ao objeto
licitatório, enfim, da observância do devido procedimento
licitatório, essa vinculação ao ato convocatório está
relacionada ao julgamento objetivo, o atestado não traz de
forma clara que o Sr. CAIO JULIANO SALDANHA LOPES é
operador de SOM, faz-se necessário a comprovação
profissional nas três áreas exigidas no item 8.10.4.2 do
EDITAL, OU SEJA OPERADOR DE SOM, ÁUDIO E VÍDEO.

 
Pelo exposto, entendo a necessidade de aplicar o

juízo de retratação, fulcro Acórdão nº 1.788/2003, revendo o
ato de habilitação da proposta recorrida, solicitando à
autoridade superior o retorno de fase do Pregão Eletrônico
66/2022, a fim de solicitar da RECORRIDA a apresentação de
atestado de qualificação técnica que acompanhe todos os
termos do item 8.10.4.2, sob pena de inabilitação de proposta,
bem como, comprovando o vínculo do técnico com a empresa
recorrida através de contrato de trabalho e ou CTPS
devidamente registrada.

 
III – DA DECISÃO
 
 Conhecer do recurso interposto, por todas as

razões trazidas e fundamentadas neste documento, sugerindo
o RETORNO À FASE DE HABILITAÇÃO DE PROPOSTA ,
aplica-se o juízo de retratação, fulcro no Acordão TCU nº
1.788/2003 e diante da análise do contexto aqui exposto peço
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vênia ao Desembargado Presidente deste Regional para
determinar que o pregoeiro diligencie e exija junto a empresa
recorrida, CNPJ 19.206.602/0001-28-  EXPLORATA
PRODUTORA LTDA , ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO DE
OPERADOR DE SOM, ÁUDIO E VÍDEO, bem como exija a
comprovação de vínculo empregatício, deixando cumprir, a
proposta será considerada inabilitada.

 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 06/09/2022, às 17:30, 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
1144541 e o código CRC F489C061.

0006075-19.2021.6.02.8000 1144541v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
 
 
Versam os presentes autos sobre o Pregão nº 66/2022,

destinado à contratação do serviço de operação e monitoramento do
sistema de sonorização das sessões do Pleno deste Tribunal.

Observada a manifestação do Senhor Pregoeiro
(1144541), colho o teor do artigo 32-A da Res.-TRE/AL nº
15.904/2018 – Regulamento da Secretaria deste Tribunal – e solicito
a manifestação da Assessoria Consultiva desta Presidência.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/09/2022, às 18:34, 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
1144692 e o código CRC B864A561.

0006075-19.2021.6.02.8000 1144692v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO :  
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1402 / 2022 - TRE-AL/PRE/ACON

 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de recurso administrativo (1144535) interposto

pela empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS, sob o
CNPJ nº 11.754.292/0001-74, contra a decisão (1144530), que
declarou vencedora a empresa EXPLORATA PRODUTORA LTDA, sob
o CNPJ nº 19.206.602/0001-28, do item 1 do Pregão Eletrônico nº
66/2022, que tem como objeto a contratação para prestação de
serviço de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de gravação
de som e imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente das
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

 
A recorrente alegou que a empresa vencedora, quanto ao

atestado de capacidade técnica do profissional, não observou a
exigência prevista no edital no item 8.10.4.2, uma vez que o operador
apresentado é de Mossoró/RN.

 
Ao final requereu que a recorrida cumpra com as

exigências do edital em questão, sob de ser desclassificada a
proposta, prossiguindo-se o processo licitatório.

 
A empresa EXPLORATA PRODUTORA LTDA não

apresentou suas contrarrazões. 
 
O pregoeiro, ao decidir (1144537), conheceu o recurso

interposto, para, exercendo o juízo de retratação, rever o ato de
habilitação da proposta, solicitando, assim, o retorno da fase de
habilitação de proposta, a fim de ser diligenciado junto a empresa
recorrida (EXPLORATA PRODUTORA LTDA) a juntada de atestado de
qualificação de operador de som, áudio e vídeo, bem como a
comprovação de vínculo empregatício.

 
Submetido o feito à deliberação desta Presidência,

vieram os autos para pronunciamento desta unidade consultiva.
 
Era o que havia de essencial a ser relatado.
 
O recurso deve ser conhecido, por apresentar todos os

seus pressupostos.
 
Quanto ao mérito, os fundamentos apresentados pelo

recorrente foram suficientes para a demonstração da necessidade de
reforma da decisão, tanto que o pregoeiro, em juízo de retratação,
reconsiderou sua decisão a fim de que o certame retorne à fase de
habilitação de proposta.

 
Como se sabe, nos procedimentos licitatórios é

indispensável a observância do princípio da vinculação ao ato
convocatório.

 
Como esclareceu Marçal Justen Filho,
 

Parecer 1402 (1145618)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 855



A autoridade administrativa dispõe da faculdade de
escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido
tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao
conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o
administrado e o interessado submetem-se a um
modelo norteador de sua conduta. Tornam-se
previsíveis, com segurança, os atos a serem
praticados e as regras que os regerão. JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e
contratos administrativos, 16ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 85.
 

No caso em tela, constata-se que a empresa vencedora da
licitação tratada neste feito não demonstrou o cumprimento do
item 8.10.4.2, do edital, vez que o atestado de capacidade técnica do
profissional apresentado não é compatível com a exigência contida
no referido item, vejamos:

 
8.10.4.2. Atestado de qualificação técnica do
operador de som, áudio e vídeo que se
responsabilizará pelos trabalhos do objeto
licitado.

 
O atestado juntado ao evento 1123041, certifica a

prestação de serviços de operação de áudio e vídeo.
 
Ademais, como consignado pelo Pregoeiro em sua

decisão (1144541), há a necessidade de comprovação do vínculo
empregatício do técnico que irá prestar o serviço neste Tribunal com
a empresa licitante, por meio de contrato de trabalho ou CTPS
devidamente registrada.

 
Ante o exposto, esta Assessoria Consultiva ratifica

integralmente o que foi assentado pelo pregoeiro, em sua decisão,
sugerindo, salvo melhor juízo, que seja autorizado o retorno à fase de
habilitação de proposta do Pregão Eletrônico nº 66/2022, e seja
determinado ao pregoeiro que diligencie junto à recorrida "a
apresentação de atestado de qualificação técnica que acompanhe
todos os termos do item 8.10.4.2, sob pena de inabilitação de
proposta, bem como, comprovando o vínculo do técnico com a
empresa recorrida através de contrato de trabalho e ou CTPS
devidamente registrada."

 

É o parecer. À consideração superior de Vossa
Excelência.

 
Respeitosamente,
 
Marianna Sandes de Albuquerque Moreira
Assessora Consultiva da Presidência 

Documento assinado eletronicamente por MARIANNA SANDES DE ALBUQUERQUE
MOREIRA, Assessor(a) Consultivo, em 09/09/2022, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145618 e o código CRC 78E0E217.

0006075-19.2021.6.02.8000 1145618v32
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2022.
 
Trata-se de Recurso (1144537) registrado pela empresa

ALISSON TENÓRIO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ nº
11.754.292/0001-74, que busca a revisão do ato do Senhor Pregoeiro
que declarou a empresa EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ nº
19.206.602/0001-28, vencedora do item 1 do Pregão nº 66/2022,
destinado à contratação dos serviços de operação e monitoramento
do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube, principalmente das Sessões do Pleno desta Corte.

Segundo alegou a Recorrente, a impugnada não observou
a exigência ínsita no item 8.10.4.2 do Edital, que versa sobre a
capacidade técnica do profissional responsável, cuja residência, aduz
ainda o veio insurgente, está situada no Município de Mossoró/RN.

Não há, nos autos, registro de contrarrazões.
O Senhor Pregoeiro, em Decisão (1144537), conheceu e

proveu o Recurso fazendo consignar, em seu ato, o imperativo de que
o feito tenha renovada a sua instrução de forma a seja reavaliada a
habilitação da empresa. Uma vez nesta Presidência, a Assessoria
Consultiva, uma vez provocada (1144692), acolhe o teor da
deliberação do Senhor Pregoeiro.

 
 
É o breve escorço fático.
 
 
Nos moldes do muito bem esclarecido pela Assessoria

Consultiva, existe, de fato, óbice quanto à homologação do resultado
do presente certame.

De relevância indiscutível, a pretensa contratação
envolve os meios para viabilizar o mais essencial funcionamento do
Pleno desta Corte, quer para aqueles que acompanham, de forma
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presencial, a evolução dos julgamentos e dos debates respetivos,
quer para os que, pela via virtual, vislumbram a atuação da Justiça
Eleitoral de Alagoas.

Saliento que, na atual fase do processo eleitoral, a
prestação dos serviços evolui para item reputado como
preponderante posto que é induvidosa a atenção dos candidatos, dos
responsáveis partidários e, em especial, do eleitorado aos
julgamentos que são realizados neste âmbito.

Salientadas tais premissas, é fático que a qualificação
técnica do serviço a ser prestado integra os requisitos mais
essenciais da instrução processual, razão pela qual é evidente o
interesse da parte recorrente, pontualmente quando suscita, como
razão de recurso, item do Edital dotado de tão extrema relevância.

Nesse ponto, não há que divergir tanto do que deliberou
o Senhor Pregoeiro, quanto do inferiu, a esse respeito, o Parecer
1402. De fato, é curial que haja específica alusão, pelos dispostos ao
certame, às qualidades do profissional que funcionará como
responsável pelas atividades contratadas, de forma que não haja
embaraços para a realização das sessões plenárias, ou mesmo para a
sua veiculação virtual.

Assim sendo, e com esteio no que prescreve o artigo 44, §
4º, do Decreto nº 10.024/2019, resta imperativo conhecer do recurso
e, em razão das procedentes as razões recursais, determinar que, em
homenagem ao postulado da vinculação ao ato convocatório, renove-
se a cognição, a cargo do Senhor Pregoeiro, acerca da habilitação da
empresa recorrida, de forma a que, tal como vaticinado pelo item
8.10.4.2 do Edital, essa apresente a qualificação técnica do
profissional que atuará como responsável pela prestação dos
serviços, bem como o vínculo profissional do técnico responsável,
isso por meio de contrato de trabalho ou registro em Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS, sob pena de inabilitação da
proposta impugnada.

Devolva-se, com urgência, à Secretaria de Administração
para que avie a atuação do Senhor Pregoeiro no tocante ao ora
decidido, consectário da extrema relevância do licitado.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/09/2022, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147402 e o código CRC E95A5B02.

0006075-19.2021.6.02.8000 1147402v1
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Brasília, 11 de Setembro de 2022

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

SIASG - Ambiente Produção

Portal de Compras do Governo Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Serviços do Governo Voltar para Área de Trabalho Sair

Pregão Eletrônico
Decidir Recursos

Escolha o Pregão a ser realizado a decisão de recurso

 UASG  70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 Não existe pregão para executar esta tarefa ou o pregão se encontra suspenso
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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 setembro de 2022.
Não havendo registro a ser feito no Comprasnet

(doc. 1147656), remeto os autos à SLC, para publicar a
decisão veiculada do Despacho AEP 1147402, no portal da
transparência, e, em paralelo, ao Pregoeiro para dar
sequência ao certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2022, às 16:05, 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
1147657 e o código CRC 2A9E88EE.
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Aviso 12/09/2022 16:07:27
 
DECISÃO DE MÉRITO RECURSO EXARADA PELA PRESIDÊNCIA TRE/AL. "Maceió, 10 de setembro de 2022. Trata-se de
Recurso (1144537) registrado pela empresa ALISSON TENÓRIO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ nº 11.754.292/0001-74, que
busca a revisão do ato do Senhor Pregoeiro que declarou a empresa EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ nº
19.206.602/0001-28, vencedora do item 1 do Pregão nº 66/2022, destinado à contratação dos serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente das Sessões do Pleno desta Corte. Segundo alegou a Recorrente, a
impugnada não observou a exigência ínsita no item 8.10.4.2 do Edital, que versa sobre a capacidade técnica do profissional
responsável, cuja residência, aduz ainda o veio insurgente, está situada no Município de Mossoró/RN. Não há, nos autos,
registro de contrarrazões. O Senhor Pregoeiro, em Decisão (1144537), conheceu e proveu o Recurso fazendo consignar, em
seu ato, o imperativo de que o feito tenha renovada a sua instrução de forma a seja reavaliada a habilitação da empresa.
Uma vez nesta Presidência, a Assessoria Consultiva, uma vez provocada (1144692), acolhe o teor da deliberação do Senhor
Pregoeiro. É o breve escorço fático. Nos moldes do muito bem esclarecido pela Assessoria Consultiva, existe, de fato, óbice
quanto à homologação do resultado do presente certame. De relevância indiscutível, a pretensa contratação envolve os
meios para viabilizar o mais essencial funcionamento do Pleno desta Corte, quer para aqueles que acompanham, de forma
presencial, a evolução dos julgamentos e dos debates respetivos, quer para os que, pela via virtual, vislumbram a atuação
da Justiça Eleitoral de Alagoas. Saliento que, na atual fase do processo eleitoral, a prestação dos serviços evolui para item
reputado como preponderante posto que é induvidosa a atenção dos candidatos, dos responsáveis partidários e, em
especial, do eleitorado aos julgamentos que são realizados neste âmbito. Salientadas tais premissas, é fático que a
qualificação técnica do serviço a ser prestado integra os requisitos mais essenciais da instrução processual, razão pela qual
é evidente o interesse da parte recorrente, pontualmente quando suscita, como razão de recurso, item do Edital dotado de
tão extrema relevância. Nesse ponto, não há que divergir tanto do que deliberou o Senhor Pregoeiro, quanto do inferiu, a
esse respeito, o Parecer 1402. De fato, é curial que haja específica alusão, pelos dispostos ao certame, às qualidades do
profissional que funcionará como responsável pelas atividades contratadas, de forma que não haja embaraços para a
realização das sessões plenárias, ou mesmo para a sua veiculação virtual. Assim sendo, e com esteio no que prescreve o
artigo 44, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019, resta imperativo conhecer do recurso e, em razão das procedentes as razões
recursais, determinar que, em homenagem ao postulado da vinculação ao ato convocatório, renove-se a cognição, a cargo
do Senhor Pregoeiro, acerca da habilitação da empresa recorrida, de forma a que, tal como vaticinado pelo item 8.10.4.2 do
Edital, essa apresente a qualificação técnica do profissional que atuará como responsável pela prestação dos serviços, bem
como o vínculo profissional do técnico responsável, isso por meio de contrato de trabalho ou registro em Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS, sob pena de inabilitação da proposta impugnada. Devolva-se, com urgência, à
Secretaria de Administração para que avie a atuação do Senhor Pregoeiro no tocante ao ora decidido, consectário da
extrema relevância do licitado. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Presidente TRE/AL" O PRESENTE PREGÃO
ELETRÔNICO SERÁ REAGENDADO. RETORNO DE FASE. ACEITAÇÃO/JULGAMENTO DE PROPOSTAS. PREGOEIRO OFICIAL
TRE-AL

 
Fechar
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Mensagens
Visualize aqui as mensagens da Sessão Pública

Pregão Eletrônico N° 66/2022

Mensagem do Sistema

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de
Admissibilidade.

Enviada em 12/09/2022 às 16:16:17h

Mensagem do Sistema

Este pregão foi reagendado para 14/09/2022 14:00.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
Srª Chefe SLC.
 
Considerando despacho exarado,  eventos sei

nº 1147402 e 1147657, o Pregão Eletrônico foi reagendado
em ATA COMPLEMENTAR PARA O DIA 14/09/2022, às 14h,
certidões eventos sei nºs 1148624 e 1148644. 

Seguem para publicação portal TRE/AL-
Licitações/PREGÃO 66/2022

Agradeço antecipadamente. 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 12/09/2022, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148645 e o código CRC 237FA8FC.
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Número 66/2022
SEI  0006075-19.2021.6.02.8000

Data: 10/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente
das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 221.000,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I
Aviso - Decisão
Aviso - Reagendamento
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DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
À PREG,
Após as publicações conforme Despacho 1148645.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/09/2022, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148936 e o código CRC 581502D3.
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HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 00066/2022-000 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

RAZÃO SOCIAL: ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS 

CNPJ: 11.754.292/0001-74 

ENDEREÇO: Rua Dayse Talberg Mitchell, 175c, Tabuleiro Do Martins, Maceió-Al 

E-MAIL: alissonhonorio@hspfibra.com.br  

TEL.:82 999035453 – 33343788 

 

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00066/2022-000 

1 - Itens da Licitação 

1 - Audiovisual - reprodução / edição 

Descrição Detalhada: serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização 

pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e degravação de som e imagem e 

sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de 

Justiça Especializada, 

DESCRIÇÃO DOS ÍTENS 
QUANTIDADE 

ESTIMADA TOTAL 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

SESSÕES ESTIMADAS PARA O ANO NÃO ELEITORAL 96 R$ 950,23 R$ 91.222,00 

SESSÕES ESTIMADAS PARA O ANO ELEITORAL 125 R$ 950,23 R$ 118.778,00 

 

Quantidade Total: 221 

Valor Total (R$): 210.000,00 (Duzentos e dez mil) 

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (221) 

 
 

MACEIÓ 15 DE SETEMBRO DE 2022 

 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS – DIRETOR 

CPF 058.755.304-99 
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PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 00066/2022-000 
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HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 00066/2022-000 

 

 
DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA, inscrito sob CNPJ nº 11.754.292/0001.74, 

declara que tem como responsável técnico, Eng. ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS 

SANTOS, Crea-AL 213335662, e formação de Operador de Áudio, pela Universidade 

Federal de Alagoas - UFAL, com CPF de nº 058.755.304.99 é o responsável pela prestação 

dos serviços de sonorização e vídeo, executando projetos nivelamento se sistemas de som, 

dimensionamento de câmeras, operação de sistemas digitais de qualquer grandeza com 

transmissão pela internet, sendo o profissional que executa diretamente os serviços dos 

contratos desse seguimento. 

Declara, ainda, que todos os contratos sob sua responsabilidade foram executados 

com sucesso, sem nenhuma intercorrência: 

 
 

MACEIÓ 14 DE SETEMBRO DE 2022 

 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS – DIRETOR 

CPF 058.755.304-99 
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PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 00066/2022-000 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
Sr. Secretário de Administração.
 
Considerando a determinação do Desembargador

Presidente deste Regional, evento se nº 1147402, foi reaberta
a sessao Pregão 66/2022, Ata Complementar, bem como,
considerando que a Unidade responsável pela elaboração
do TERMO DE REFERÊNCIA está subordinada à V.Sª,
evento sei nº 0935210 solicito o encaminhamento à referida
Unidade, SEGEC, a fim de analisar a conformidade técnica da
proposta, em especial, OS ATESTADOS DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, EXIGIDOS NO TERMO DE
REFEÊNCIA, PARTE INTEGRANTE AO EDITAL 66/2022 ,
evento sei nº 1154041. 

A sessão foi reagendada para o dia 20/09/2022, 14h
e 30'. 

Agradeço antecipadamente.
Respeitosamente. 
PREGOEIO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/09/2022, às 16:03, 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
1154044 e o código CRC 2E53A432.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
À AGC, na forma solicitada pelo Sr. Pregeiro.
A propósito, remeto os autos, em paralelo, à SLC,

para informar a vigência do atual contrato que tem por objeto
a sonorização e serviços acessórios.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/09/2022, às 16:10, 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
1154084 e o código CRC 7C5CBF5F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
À AGC,
Informando que o Contrato nº 11/2022 tem o final

de vigência prevista para o dia 1º/10/2022.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/09/2022, às 17:20, 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
1154242 e o código CRC 813041DC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
R.H.
 
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em estrito cumprimento ao Despacho

GSAD 1154084 dessa unidade superior e tendo como baliza o
Despacho PREG 1154044, esta assessoria vem pronunciar nos
termos abaixo.

Com todas as vênias, registramos que não vislumbramos
eventual aspecto técnico da proposta, tampouco dos atestados
carreados aos autos para conhecimento e análise desta unidade.

Ademais, ad argumentandum tantum, em sendo admitida
a avaliação técnica da proposta, esta unidade simplemente declina de
se pronunciar por absoluta falta de perícia.

Por seu turno, dispõem o art. 17, V,  e o art. 39, ambos do
Decreto Nº 10024, de 20 de setembro de 2019, in verbis: 

 
Art. 17.  Caberá ao pregoeiro, em especial:
(...);
V - verificar e julgar as condições de habilitação.
 
Art.  39.  Encerrada a etapa de negociação de que
trata o art. 38, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação
ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação no edital,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e
no § 9º do art. 26, e verificará a habilitação do
licitante conforme disposições do edital, observado o
disposto no Capítulo X. 
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Posto isto, envio os autos a Vossa Senhoria, sugerindo
que sejam encaminhados ao Sr. Pregoeiro para continuidade do feito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 19/09/2022, às 18:00, 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
1154283 e o código CRC 557430D6.

0006075-19.2021.6.02.8000 1154283v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
Ao Senhor Diretor-Geral
(cópia ao Sr. Pregoeiro)
 
Após a manifestação da AGC (doc. 1154283), acerca

da solicitação veiculada pelo Sr. Pregoeiro, no Despacho
PREG 1154044, peço-lhe vênia para sugerir que a questão
suscitada pelo condutor do certame seja submetida à
originária Comissão de Planejamento da Contratação, definida
nos autos de nº 0000452-42.2019.6.02.8000, conforme consta
da Portariia Presidência nº 131 (doc. 0517899), alterada pela
Portaria Presidência nº 352 (doc. 0593895). Assim sugiro
porque aquela Comissão chegou a elaborar estudos
preliminares iniciais, mesmo considerando se tratar do
período anterior.

De todo modo, há de considerar que, para o
presente caso, esta Secretraria entende que os critérios
técnicos da proposta, passíveis de aferição por este Órgão,
estão limitados ao que exigido em matéria de atestado de
capacidade técnica, dada a natureza da contratação e por não
haver no quadro de pessoal do Órgão profissional especialista
em técnica de som e áudio.

Nesse ponto, reza o item 8.10.4 do Edital do PE
66/2022:

8.10.4. Qualificação Técnica:
8.10.4.1. comprovação de aptidão para
desempenho e execução dosserviços, mediante
apresentação de atestado(s) que comprove a
capacidade técnica da empresa, expedida por
órgãos da Adminsitração Pública ou da área
privada, compatível(is)em características,
quantidades e prazos com o objeto da
licitação;
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8.10.4.2. Atestado(a) de qualificação técnica
do operador de som, áudio e vídeo que se
responsabilizará pelos trabalhos do objeto
licitado. 

 
Nesses termos, foram exigidas comprovação de

caráter operacional e profissional.
No que se refere à solicitação do Pregoeiro,

expressa no citado Despacho 1154044, entre os documentos
apresentados pelo proponente consta Atestado emitido por
este próprio Órgão (doc. 1154041), o qual é por demais claro
em aferir a qualificação técnica da empresa Alisson Honório
Pereira dos Santos - ME, CNPJ 11.754.292/0001-74, para a
prestação dos "serviços de operação e monitoramento do
sistema de sonorização e gravação pertencente ai TRE/AL,
principalmente para as Sessões do Pleo sob a égide do
Contrato nº 34/2016, desde 26/10/2016 (...) vigorando seu 5º
Termo Aditivo com expiração prevista para 15/01/2022 (...)".

Há de se ter em conta que a mesma empresa vem
prestando os serviços neste Regional, por conduto do
Contrato nº 11/2022 (doc. 1154196) e seu respectivo aditivo
(doc. 1154241).

Assim, no entendimento desta Secretaria, não há
dúvida quanto à comprovação da capacidade técnica-
operacional.

Quanto à capacidade profissional, restrito ao que
consta do rol de documentos apresentados, representante e
operador se confundem, conforme se observa do doc.
 1154041, p. 3, de tal forma que se pede prévia análise da
Assessoria Jurídica sobre a plausibilidade de se admitir o
referido documento em sede de juízo habilitatório. Em caso
positivo, não haveria, salvo melhor percepção, questões
outras a serem debatidas como impeditivas da continuidade
do certame.

Com esses breves apontamentos, submeto a
questão à consideração superior de Vossa Senhoria, pedindo
vênia para sugerir a oitiva da Assessoria Jurídica, conforme
acima indicado.

Por fim, assinalo que o atual contrato de
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sonorização tem por termo final o dia 1º de outubro de
2022, conforme assinalado no Despacho SLC 1154242,
a reclamar urgência na tramitação dos presentes autos.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/09/2022, às 19:14, 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
1154347 e o código CRC C5C5AFA2.

0006075-19.2021.6.02.8000 1154347v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2022.
 
Em atenção, ao Despacho GSAD (1154347),

encaminho os autos à Comissão de Planejamento da
Contratação, definida nos autos de nº 0000452-
42.2019.6.02.8000, conforme consta da Portaria Presidência
nº 131 (doc. 0517899), alterada pela Portaria Presidência nº
352 (doc. 0593895)* para se manifestar a respeito da
qualificação técnica exigida no item 8.10.4 do Edital do PE
66/2022, como alertado pelo Senhor Pregoeiro (1154044). 

 
 
 
 
 
 
 
 

*BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE MELLO, Chefe da Seção de
Acompanhamentos e Atos Preparatórios (SAAP) e MOACIR DE BARROS PEDROSA
JÚNIOR, Assistente IV da Seção de Gerência de Infraestrutura (SEGI)

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/09/2022, às 13:34, 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
1154700 e o código CRC 2A4C02F5.

0006075-19.2021.6.02.8000 1154700v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2022.
À AJ-DG, 
 
 
Para análise e manifestação sobre a situação

exposta pela SAD no Despacho GSAD (1154347). 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2022, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1155160 e o código CRC 2AB27E58.

0006075-19.2021.6.02.8000 1155160v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6190 - TRE-AL/PRE/DG/SJ

 
Em atendimento ao Despacho GDG 1154700, venho

através deste informar que a referida empresa já presta a este
Tribunal, os serviços objeto deste processo. Como bem colocado pelo
Senhor Secretário de Administração no
Despacho GSAD 1154347:" este próprio Órgão (doc. 1154041), o qual
é por demais claro em aferir a qualificação técnica da empresa
Alisson Honório Pereira dos Santos - ME, CNPJ 11.754.292/0001-74,
para a prestação dos "serviços de operação e monitoramento do
sistema de sonorização e gravação pertencente ao TRE/AL,
principalmente para as Sessões do Pleno sob a égide do Contrato nº
34/2016, desde 26/10/2016 (...) vigorando seu 5º Termo Aditivo com
expiração prevista para 15/01/2022 (...)". Há de se ter em conta que
a mesma empresa vem prestando os serviços neste Regional, por
conduto do Contrato nº 11/2022 (doc. 1154196) e seu respectivo
aditivo (doc. 1154241). Assim, no entendimento desta Secretaria, não
há dúvida quanto à comprovação da capacidade técnica-operacional".

Isto posto, ratifico a opinião do Senhor Secretário acima
transcrita, no que tange a capacidade técnica-operacional da referida
empresa.

No ensejo, solicito a substituição desta subscritora na
mencionada Comissão, haja vista não ocupar mais a função de Chefe
da Seção de Acompanhamentos e Atos Preparátorios vinculada à
CARP. 

 

Documento assinado eletronicamente por BIANCA RENATA DE ALMEIDA GOMES DE
MELLO, Analista Judiciário, em 20/09/2022, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1155408 e o código CRC AAC2F2B8.

0006075-19.2021.6.02.8000 1155408v6
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PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. DOCUMENTO. CAPACIDADE PROFISSIONAL. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 1470 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos,

encaminhados em razão do Despacho GSAD 1154347,
especificamente quanto à necessidade de avalização
de comprovação da capacidade profissional da empresa
licitante, restrito ao que consta do rol de documentos
apresentados, conforme se observa do evento SEI nº 1154041,
p. 3, sobre a plausibilidade de admitir o referido documento
em sede de juízo habilitatório, uma vez que representante e
operador se confundem.

 
Essencialmente, é o que se tem a relatar.
 
Passo a opinar.
 
O Edital de Pregão Eletrônico nº 66/2022

(1113014), que rege o certame licitatório, assim estabeleceu:
 

8 - DA HABILITAÇÃO
(...)
8.10.4. Qualificação Técnica:
8.10.4.1. comprovação de aptidão para
desempenho e execução dosserviços,
mediante apresentação de atestado(s) que
comprove a capacidade técnica da
empresa, expedida por órgãos da
Adminsitração Pública ou da área privada,
compatível(is)em características,
quantidades e prazos com o objeto da
licitação;
8.10.4.2. Atestado(a) de qualificação
técnica do operador de som, áudio e
vídeo que se responsabilizará pelos
trabalhos do objeto licitado. (grifei)
 

De acordo com o art. 30, §§ 1º e 6º, da Lei nº
8.666/93, a comprovação da qualificação técnico-operacional
será realizada por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, registrados na entidade profissional competente,
conforme o caso, bem como pela apresentação de declaração
com a indicação das instalações, aparelhos e pessoal técnico
disponível para executar o objeto da licitação.

 
A finalidade da apresentação de tais documentos é

justamente comprovar a satisfatoriedade da execução de
objeto similar ao da licitação. Assim, temos que, legalmente, é
possível a exigência de comprovação da capacidade técnico-
operacional e da capacidade técnico-profissional.
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No caso em análise o técnico responsável pela
execução do objeto, Eng. Alisson Honório Pereira dos Santos,
se confunde com o representante da empresa licitante.

 
De acordo com as informações insertas nos autos,

a referida empresa vem prestando os serviços neste Regional,
por conduto do Contrato nº 11/2022 (1154196) e seu
respectivo aditivo (1154241), com a confirmação pelo
Secretário de Administração de que não há dúvidas quanto à
comprovação da capacidade técnica-operacional.

 
Na lei, não há vedação quanto à ocorrência de

coincidência das pessoas do representante e do operador,
como é o caso dos autos. Com sapiência, o jurista Marçal
Justen Filho leciona:

 
"Não é possível, enfim, transformar a
exigência de qualificação técnico-
profissional em uma oportunidade
para garantir ‘emprego’ para certos
profissionais. Não se pode conceder
que as empresas sejam obrigadas a
contratar, sob vínculo empregatício,
alguns profissionais apenas para
participar de licitação. A interpretação
ampliativa e rigorosa da exigência de
vínculo trabalhista se configura como
uma modalidade de distorção: o
fundamental, para a Administração
Pública, é que o profissional esteja em
condições de efetivamente desempenhar
seus trabalhos por ocasião do futuro
contrato. É inútil, para ela, que os
licitantes mantenham profissionais de alta
qualificação empregados apenas para
participar da licitação.
Aliás, essa é a interpretação que se extrai
do próprio art. 30, quando estabelece que
as exigências acerca de pessoal
qualificado devem reputar-se atendidas
mediante mera declaração de
disponibilidade apresentada pelo licitante.
Como justificar entendimento diverso a
propósito de profissionais de maior
experiência? Não se afigura existente
alguma resposta satisfatória para tal
indagação. (in Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos,
11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005,
paginas. 332 e 333)." (grifei)
 

Esse também é o entendimento externado pelo
Tribunal de Contas da União, de forma pacífica, conforme se
observa dos acórdãos nº 361/2006-Plenário, nº 170/2007-
Plenário, 892/2008-Plenário, nº 1.547/2008 e nº 1898/2011-
Plenário.

 
Assim, esta Assessoria entende plausível a

aceitação do documento inserto na pág. 3 do evento SEI
nº 1154041, devendo a Administração, quando do julgamento
dos atestados apresentados, acaso exista incertezas em
relação ao conteúdo do atestado, em especial sobre a
veracidade dos fatos ali declarados e sua compatibilidade com
os requisitos do edital, agir com cautela, promovendo as
diligências necessárias (com escopo no art. 43, § 3º, da Lei
8.666) a fim de dirimir as dúvidas existentes.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
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Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 21/09/2022, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/09/2022, às 14:20, 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
1155521 e o código CRC 4E59FEC5.

0006075-19.2021.6.02.8000 1155521v10
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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 setembro de 2022.
À SAD, 
Senhor Secretário, 
 
 
 
A situação exposta por Vossa Senhoria no

Despacho GSAD (1154347) foi analisada pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer 1470 (1155521), a
qual concluiu que seria  "plausível a aceitação do documento
inserto na pág. 3 do evento SEI nº 1154041, devendo a
Administração, quando do julgamento dos atestados
apresentados, acaso exista incertezas em relação ao conteúdo
do atestado, em especial sobre a veracidade dos fatos ali
declarados e sua compatibilidade com os requisitos do
edital, agir com cautela, promovendo as diligências
necessárias (com escopo no art. 43, § 3º, da Lei 8.666) a fim
de dirimir as dúvidas existentes."

 
Seguem os autos para conhecimento e

prosseguimento do feito. 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2022, às 15:00, 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
1156114 e o código CRC 432E6D56.

0006075-19.2021.6.02.8000 1156114v1
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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 setembro de 2022.
Superada a questão suscitada por esta Secretaria,

no Despacho GSAD 1154347, conforme Parecer 1470
(doc. 1155521), no que respeita à demosntração da
capacidade técnico-profissional da licitante, devolvo os autos
ao Sr. Pregoeiro, para continuidade do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/09/2022, às 17:11, 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
1156354 e o código CRC 2BDE2C7A.

0006075-19.2021.6.02.8000 1156354v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2022.
Sr. Secretário de Administração
 
Restrito aos atos administrativos consignados no

presente processo é prudente reiterar que o parecer técnico é o
documento utilizado para determinar se as especificações do
material/serviço apresentadas pelos licitantes estão de acordo com
as exigências ou restrições técnicas que constam no Edital.  

Dessa forma, caso necessário, o parecer técnico é
indispensável nos processos licitatórios.

O Pregoeiro, se entender que não reúne condições plenas
de avaliar os atestados de capacidade técnica, poderá remetê-los à
unidade requisitante (aquela que elaborou o Termo de
Referência ou o Projeto Básico), esta, nos presentes autos, afirma
que não possui capacidade técnica especifica para avaliar a
compatibilidade dos atestados em relação ao objeto licitado,
perfeitamente compreensível.

 No auxílio técnico ao pregoeiro em questões estranhas
ao seu conhecimento podemos reiterar  a  Jurisprudência TCU,
Doutrina JUSTEN FILHO, Marçal:

 
"Jurisprudência do Tribunal de Contas da
União: 9.3.1.15. obrigatoriedade de a Comissão
Permanente de Licitação não delegar
competências exclusivas de sua alçada, tais
como habilitação e julgamento das propostas,
para outras unidades da empresa, conforme
preconiza o art. 6º, inciso XVI, c/c o
art. 45, todos da Lei 8.666/93, ressalvada
a possibilidade de solicitar parecer técnico
ou jurídico relativo à matéria submetida
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à sua apreciação (Acórdão nº 1182/2004,
Plenário, Processo nº 010.215/2003-2, Rel.
Min. Walton Alencar Rodrigues)."
 
“Mutatis mutandis, se o Pregoeiro não possuir

conhecimentos técnicos específicos para o julgamento do
atestado de capacidade técnica, deverá requisitar auxílio da
unidade técnica que os detêm.“A grande diferença é que o
pregoeiro, no que tange à responsabilidade está sozinho,
diferentemente do órgão colegiado, onde há presunção de
decisão conjunta. Esta diferença denota, mais uma vez, a
grande necessidade de diferir as atribuições do pregoeiro,
respeitando o campo de delimitações legais, evitando-se,
assim, a sobrecarga e as punições decorrentes do exercício
de atribuições que sequer lhe pertencem”. (JUSTEN FILHO,
Marçal. Comentários à Legislação do Pregão Comum e
Eletrônico.3ª ed. São Paulo: Dialética)”.

Em entendimento paralelo, assim como em decisões de
impugnações, poderá o pregoeiro solicitar auxílio à Unidades
Técnicas, segue Decreto 10.024/19, segue:

"ARt. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública.

§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá
ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis,
contado do data de recebimento da impugnação.(griffo nosso)"

Pelo exposto, acuso o recebimento do processo com as
recomendações aqui contidas, e pedindo vênia para discordar do
pronunciamento equivocado contido no evento sei nº1154283,
acrescentando, que corroboramos com o pronunciamento de V.Sª, 
Comissão de Planejamento da Contratação e Ag-Dg, onde ratificam a
conformidade dos atestados de qualificação técnica da empresa
segunda colocada, não vislumbro a necessidade de diligências, razão
pela qual seguiremos com a conclusão do certame.

 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 66/2022 UASG 70011

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 11.754.292/0001-74, declara para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

Maceió, 04 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 66/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 66/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 11.754.292/0001-74 - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

Maceió, 04 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 66/2022 UASG 70011

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ nº 11.754.292/0001-74, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Maceió, 04 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 66/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 11.754.292/0001-74 - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 

04 de Agosto de 2022.

 

Voltar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 66/2022 UASG 70011

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 11.754.292/0001-74, declara sob as penas da Lei,
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 04 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 66/2022 UASG 70011

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 11.754.292/0001-74, declara que não possui em
sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Maceió, 04 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 66/2022 UASG 70011

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº 11.754.292/0001-74, declara que, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da
minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maceió, 04 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 66/2022 UASG 70011

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, como representante devidamente constituído de 11.754.292/0001-74 -
ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS doravante denominado ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, para
fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 66/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 66/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 66/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 66/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 66/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 66/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 66/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 66/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 66/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Maceió, em 04 de Agosto de 2022. 

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
 

 

Fechar
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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: 11.754.292/0001-74 DUNS®: 940354230
Razão Social: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
Nome Fantasia: HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 29/01/2023
FGTS 23/09/2022
Trabalhista Validade: 26/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/02/2020 (*)

Receita Municipal Validade: 02/03/2020 (*)

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: 19/09/2022 13:53 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1226852/22-02

Contribuinte
ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 
05875530499

CPF/CNPJ
11.754.292/0001-74

Endereço
RUA DAYSE TALBERG MITCHELL, 175  , BAIRRO TABULEIRO DO MARTINS, MACEIO/AL - CEP: 57.081-300

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle 
de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que 
venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao CONTRIBUINTE , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 19 de Setembro de 2022

Válida até: 18/12/2022

Código de autenticidade: 9F9CBE332A574C73
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 09:36:32 do dia 02/08/2022

Código de controle da certidão: 62EC-1EDF-73C5-4246

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.754.292/0001-74

Válida até 01/10/2022

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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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

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.754.292/0001-74
Razão Social: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

Atividade Econômica Principal:

6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

Endereço:

RUA DAYSE TALBERG MITCHELL, 175 - TABULEIRO DO MARTINS - Maceió / Alagoas

Emitido em: 19/09/2022 13:54 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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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

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.754.292/0001-74 DUNS®: 940354230
Razão Social: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
Nome Fantasia: HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/11/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 30/03/2010
CNAE Primário: 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

CNAE Secundário 1: 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 2: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 3: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 4: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 5: 6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
CNAE Secundário 6: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 7: 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 8: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 9: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 57.081-300
Endereço: RUA DAYSE TALBERG MITCHELL, 175 - TABULEIRO DO MARTINS
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 33343788 Telefone: (82) 88486684
E-mail: ALISSONCONGA@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
058.755.304-99CPF:

Nome: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

Emitido em: 19/09/2022 13:53 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
058.755.304-99CPF:

Nome: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
E-mail: hsptelecom@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços
5398 - Prestação de Serviços de Informática
21490 - Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização
23990 - Prestação de Serviços de Informática Operação de Computador

Emitido em: 19/09/2022 13:53 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22

Proposta SICAF GERAL (1156478)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 924



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.754.292/0001-74

Certidão nº: 20687050/2022

Expedição: 01/07/2022, às 10:39:17

Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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: 02/08/2022 09:12:10 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 

CNPJ: 11.754.292/0001-74 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 02/08/2022  0003421121 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003421121  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 ALISSON   HONORIO   PEREIRA   DOS   SANTOS,   residente   na   rua   dayse   talberg   mitchell   175c,   HSP 
 TECNOLOGIA   E   ENGENHARIA,   tabuleiro   do   martins,   CEP:   57081-300,   Maceió   -   AL,   vinculado   ao   CNPJ: 
 11.754.292/0001-74 ******************************************************************************************************* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, terça-feira, 2 de agosto de 2022 às 09h35min. 

                      0003421121 
 PEDIDO N°:  
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Certificamos que o ato da empresa ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS consta assinado digitalmente 

por:

CPF Nome

05875530499

Página 5 de 5

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2021 11:16 SOB Nº 20200677926. 
PROTOCOLO: 200677926 DE 21/01/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100416061. CNPJ DA SEDE: 11754292000174. 
NIRE: 27800018004. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2021. 
ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

EDVALDO MAIORANO DE LIMA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.facilita.al.gov.br
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21/09/2022 18:22:21Data e hora da consulta:

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

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS Adimplente11754292
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.
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Pregão/Concorrência Eletrônica
Esta licitação possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Original    Ver Ata Anterior   

70011 .662022 .35708 .4845 .1159968990

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2
Nº 00066/2022

 
Às 14:30 horas do dia 15 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0005505-33.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00066/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada., tendo em vista CONSIDERANDO AJUSTE NO SISTEMA, DECISÃO DE RECURSO, ATA
PRINCIPAL ACEITA. RETORNO FASE JULGAMENTO DE PROPOSTA..

Item: 1
Descrição: Audiovisual - reprodução / edição
Descrição Complementar: serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube
principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 221 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 221.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, pelo melhor lance de R$ 219.900,0000 e com valor
negociado a R$ 210.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Audiovisual - reprodução / edição

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 14/09/2022
14:10:29 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

15/09/2022
14:52:10

Recusa da proposta. Fornecedor: EXPLORATA PRODUTORA LTDA, CNPJ/CPF:
19.206.602/0001-28, pelo melhor lance de R$ 218.000,0000. Motivo: PROPOSTA
RECUSADA, NÃO RESPONDEU AO QUESTIONAMENTO DO PREGOEIRO, FULCRO ITEM 4.5
EDITAL. DOCUMENTOS NÃO ATENDEM AO ITEM 8.10.2. ACOMPANHA DECISÃO MÉRITO
RECURSO ATA 01 PRESIDENTE TRE/AL

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

15/09/2022
17:45:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

15/09/2022
18:14:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALISSON HONORIO PEREIRA
DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

19/09/2022
15:05:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

19/09/2022
15:32:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALISSON HONORIO PEREIRA
DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74.
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Aceite de
proposta

21/09/2022
17:22:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74, pelo melhor lance de R$ 219.900,0000 e com valor
negociado a R$ 210.000,0000. Motivo: valor negociado.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
17:24:00

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS - CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 14/09/2022
14:10:29

Este pregão foi reagendado para 15/09/2022 14:30.

Sistema 14/09/2022
14:10:29

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 15/09/2022
14:30:41

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 15/09/2022
14:30:56

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde, dada a devida
publicidade de todos os atos do presente certame, decisão de mérito do Des.
Presidente deste Regional, em cumprimento à ordem da referida autoridade,
questiono sobre o interesse de V.Sª encaminhar documentação que guarde
INTEIRA CONFORMIDADE com o item 8.10.4.2, sob pena de inabilitação de

proposta, em diligência,
Pregoeiro 15/09/2022

14:31:15
Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr. (a) Licitante, aguardo resposta no
prazo de 20 minutos, deixando de responder recusaremos a sua proposta.

Pregoeiro 15/09/2022
14:32:21

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, reiteramos o item 4.5
Edital."Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão"

Pregoeiro 15/09/2022
14:32:34

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, reiteramos o item 4.5
Edital."Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão"

Pregoeiro 15/09/2022
14:35:09

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, reiteramos o item 4.5
Edital."Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão"

Pregoeiro 15/09/2022
14:40:13

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, reiteramos o item 4.5
Edital."Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão"

Pregoeiro 15/09/2022
14:45:26

Para EXPLORATA PRODUTORA LTDA - Sr.(a) Licitante, reiteramos o item 4.5
Edital."Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão"

Pregoeiro 15/09/2022
14:54:07

Srs.(as) Licitantes, retornaremos ao chat às 17h e 30". Agradeço

Pregoeiro 15/09/2022
17:41:50

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
V.Sª é a próxima na ordem de classificação, considerando a determinação do
edital e da legislação do pregão questiono se existe a possibilidade de V.Sª

reduzir os valores apresentados no último lance ofertado, é possível? Em caso
positivo, qual o seu melhor valor? Aguardo.

11.754.292/0001-
74

15/09/2022
17:43:22

Boa tarde Sr. Pregoeiro, menor valor é R$ 210.000,00

Pregoeiro 15/09/2022
17:45:19

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr.(a) Licitante, agradeço.
Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao
último lance ofertado, bem como toda documentação exigida no edital e anexo,

após encaminharemos à Unidade demandante para analise de conformidade
técnica.

Sistema 15/09/2022
17:45:28

Senhor fornecedor ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF:
11.754.292/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 15/09/2022
17:45:45

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Anexo convocado,
aguardamos. Obrigado.

Sistema 15/09/2022
18:14:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.
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Pregoeiro 15/09/2022
18:18:02

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr.(a) Licitante, acuso o
recebimento do arquivo, vamos suspender a sessão, fica reagendada para o dia

19/09/2022 às 15horas. Agradeço, bom feriado e final de semana.
11.754.292/0001-

74
15/09/2022
18:19:43

Obrigado, bom final de semana.

Pregoeiro 19/09/2022
15:01:14

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 19/09/2022
15:03:51

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr.(a) Licitante, na sessão
anterior encerramos a fim de encaminhar a sua proposta e documentos à

Unidade Requisitante visando a análise de conformidade, contudo, os arquivos
encaminhados estavam corrompidos, não foi possível abrir, a extensão era

"RAR", SOLICITO O REENVIO, SE POSSÍVEL PDF. Agradeço, vamos convocar
anexo, enviar proposta e atestados.

Pregoeiro 19/09/2022
15:04:58

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Lembrando, o atestado
deverá comprovar que o técnico responsável possui experiência áudio, vídeo,

som, comprovação conforme edital.
Sistema 19/09/2022

15:05:11
Senhor fornecedor ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF:

11.754.292/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 19/09/2022

15:05:24
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Anexo convocado.

11.754.292/0001-
74

19/09/2022
15:06:36

Boa tarde Sr. pregoeiro estarei encaminhando os documentos em pdf.

Pregoeiro 19/09/2022
15:09:19

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Agradeço e aguardo.

Sistema 19/09/2022
15:32:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/09/2022
15:33:19

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr.(a) Licitante, acuso o
recebimento do arquivo, vamos verificar. Favor aguarde.

Pregoeiro 19/09/2022
15:44:29

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr.(a) Licitante, foi possível a
visualização dos arquivos, suspendermos a sessão a fim de encaminhar à

Unidade Demandante para analise de conformidade Técnica. Retornaremos
amanhã às 14h 30, dia 20/09/2022. Agradeço.

11.754.292/0001-
74

19/09/2022
15:53:18

Sr. Pregoeiro, agradeco e aguardo.

Pregoeiro 20/09/2022
14:33:06

Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Estamos aguardando os pronunciamentos das
unidades responsáveis pela análise da conformidade técnica da proposta ora em

análise. Dessa forma, retornaremos ao chat às 15h.
Pregoeiro 20/09/2022

15:00:28
Srs. (as) Licitantes. Ainda estamos aguardando os pronunciamentos das

unidades responsáveis pela análise da conformidade técnica da proposta ora em
análise. Dessa forma, retornaremos ao chat às 16h.

Pregoeiro 20/09/2022
15:57:06

Srs. (as) Licitantes, até o presente momento as Unidades deste Regional não se
pronunciaram, por respeito, razão pela qual suspenderemos a sessão. Fica

reagendada para amanhã à 16 horas. Agradeço e boa tarde.
Pregoeiro 21/09/2022

16:02:03
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 21/09/2022
16:02:27

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
Passaremos a transcrever os registros relativos à análise da conformidade

técnica da proposta e documentos apresentados por V.Sª, seguem ratificações
de conformidade técnica em razão dos pronunciamentos do Sr. Secretário de

Administração, da COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO TRE/AL, e
da informação da Assessoria Jurídica des

Pregoeiro 21/09/2022
16:02:53

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ...... seguem (Processo
administrativo nº 6075-19.2021:

Pregoeiro 21/09/2022
16:03:29

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO: “Ao Senhor Diretor-Geral/cópia ao Sr. Pregoeiro).Após a

manifestação da AGC (doc. 1154283), acerca da solicitação veiculada pelo Sr.
Pregoeiro, no Despacho PREG 1154044, peço-lhe vênia para sugerir que a
questão suscitada pelo condutor do certame seja submetida à originária

Comissão de Planejamento da Contratação,
Pregoeiro 21/09/2022

16:03:55
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ...definida nos autos de

nº 0000452-42.2019.6.02.8000, conforme consta da Portariia Presidência nº
131 (doc. 0517899), alterada pela Portaria Presidência nº 352 (doc. 0593895).

Pregoeiro 21/09/2022
16:04:11

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Assim sugiro porque aquela
Comissão chegou a elaborar estudos preliminares iniciais, mesmo considerando

se tratar do período anterior.De todo modo, há de considerar que, para o
presente caso, esta Secretraria entende que os critérios técnicos da proposta,

Pregoeiro 21/09/2022
16:04:37

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …. passíveis de aferição por
este Órgão, estão limitados ao que exigido em matéria de atestado de

capacidade técnica, dada a natureza da contratação e por não haver no quadro
de pessoal do Órgão profissional especialista em técnica de som e áudio.

Pregoeiro 21/09/2022 Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Nesse ponto, reza o item
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16:05:12 8.10.4 do Edital do PE 66/2022:8.10.4. Qualificação Técnica:8.10.4.1.
comprovação de aptidão para desempenho e execução dosserviços, mediante
apresentação de atestado(s) que comprove a capacidade técnica da empresa,

expedida por órgãos da Adminsitração Pública ou da área privada
Pregoeiro 21/09/2022

16:05:28
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …. compatível(is)em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação;8.10.4.2.
Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som, áudio e vídeo que se

responsabilizará pelos trabalhos do objeto licitado.
Pregoeiro 21/09/2022

16:05:43
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …. Nesses termos, foram

exigidas comprovação de caráter operacional e profissional.No que se refere à
solicitação do Pregoeiro, expressa no citado Despacho 1154044, entre os

documentos apresentados pelo proponente consta Atestado emitido por este
próprio Órgão (doc. 1154041),

Pregoeiro 21/09/2022
16:06:00

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ….o qual é por demais claro
em aferir a qualificação técnica da empresa Alisson Honório Pereira dos Santos
- ME, CNPJ 11.754.292/0001-74, para a prestação dos "serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização e gravação pertencente ai TRE/AL,

principalmente para as Sessões do Pleno…
Pregoeiro 21/09/2022

16:06:16
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ….. sob a égide do Contrato

nº 34/2016, desde 26/10/2016 (...) vigorando seu 5º Termo Aditivo com
expiração prevista para 15/01/2022 (...)".Há de se ter em conta que a mesma

empresa vem prestando os serviços neste Regional, por conduto do Contrato nº
11/2022 (doc. 1154196)…

Pregoeiro 21/09/2022
16:06:34

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ….. e seu respectivo aditivo
(doc. 1154241).Assim, no entendimento desta Secretaria, não há dúvida

quanto à comprovação da capacidade técnica-operacional.
Pregoeiro 21/09/2022

16:06:51
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …..Quanto à capacidade
profissional, restrito ao que consta do rol de documentos apresentados,
representante e operador se confundem, conforme se observa do doc.

 1154041, p. 3, de tal forma que se pede prévia análise da Assessoria Jurídica…
Pregoeiro 21/09/2022

16:07:03
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ….. sobre a plausibilidade de

se admitir o referido documento em sede de juízo habilitatório. Em caso
positivo, não haveria, salvo melhor percepção, questões outras a serem

debatidas como impeditivas da continuidade do certame.
Pregoeiro 21/09/2022

16:07:21
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ..Com esses breves

apontamentos, submeto a questão à consideração superior de Vossa Senhoria,
pedindo vênia para..

Pregoeiro 21/09/2022
16:07:39

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - sugerir a oitiva da Assessoria
Jurídica, conforme acima indicado.Por fim, assinalo que o atual contrato de

sonorização tem por termo final o dia 1º de outubro de 2022, conforme
assinalado no Despacho SLC 1154242, a reclamar urgência na tramitação dos

presentes autos.”
Pregoeiro 21/09/2022

16:07:54
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - “DESPACHO DA Comissão de

Planejamento da Contratação, definida nos autos de nº 0000452-
42.2019.6.02.8000 ‘INFORMAÇÃO Nº 6190 – TRE-AL/PRE/DG/SJ:”m

atendimento ao Despacho GDG 1154700,
Pregoeiro 21/09/2022

16:08:10
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …..venho através deste

informar que a referida empresa já presta a este Tribunal, os serviços objeto
deste processo. Como bem colocado pelo Senhor Secretário de Administração

no Despacho GSAD 1154347:" este próprio Órgão
Pregoeiro 21/09/2022

16:08:25
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ….. (doc. 1154041), o qual é
por demais claro em aferir a qualificação técnica da empresa Alisson Honório

Pereira dos Santos - ME, CNPJ 11.754.292/0001-74, para a prestação dos
"serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização e gravação

pertencente ao TRE/AL,
Pregoeiro 21/09/2022

16:08:40
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ….. principalmente para as

Sessões do Pleno sob a égide do Contrato nº 34/2016, desde 26/10/2016 (...)
vigorando seu 5º Termo Aditivo com expiração prevista para 15/01/2022

(...)".&#8203; 
Pregoeiro 21/09/2022

16:08:56
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …..Há de se ter em conta que
a mesma empresa vem prestando os serviços neste Regional, por conduto do

Contrato nº 11/2022 (doc. 1154196) e seu respectivo aditivo
(doc. 1154241). Assim, no entendimento desta Secretaria,

Pregoeiro 21/09/2022
16:09:12

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …...não há dúvida quanto à
comprovação da capacidade técnica-operacional- Isto posto, ratifico a opinião

do Senhor Secretário acima transcrita, no que tange a capacidade técnica-
operacional da referida empresa”.

Pregoeiro 21/09/2022
16:09:28

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - “Assessoria Jurídica
TRE/AL.Parecer nº 1470 / 2022 – TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG.Nesta Assessoria

Jurídica os presentes autos, encaminhados em razão do Despacho
GSAD 1154347, especificamente quanto à necessidade de avalização

de comprovação da capacidade profissional da empresa licitante,
Pregoeiro 21/09/2022 Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ….. restrito ao que consta do

Ata PREGÃO 66 COMPLEMENTAR 02 (1156502)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 938



21/09/2022 18:13 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 5/7

16:09:40 rol de documentos apresentados, conforme se observa do evento SEI
nº 1154041, p. 3, sobre a plausibilidade de admitir o referido documento em

sede de juízo habilitatório, uma vez que representante
Pregoeiro 21/09/2022

16:09:54
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ….. e operador se

confundem.Essencialmente, é o que se tem a relatar.Passo a opinar.O Edital de
Pregão Eletrônico nº 66/2022 (1113014), que rege o certame licitatório, assim

estabeleceu:8 - DA HABILITAÇÃO(...)8.10.4.
Pregoeiro 21/09/2022

16:10:06
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …...Qualificação

Técnica:8.10.4.1. comprovação de aptidão para desempenho e execução
dosserviços, mediante apresentação de atestado(s) que comprove a capacidade
técnica da empresa, expedida por órgãos da Adminsitração Pública ou da área

privada,
Pregoeiro 21/09/2022

16:10:20
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ….. compatível(is)em

características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação;8.10.4.2. Atestado(a) de qualificação técnica do operador de som,

áudio e vídeo que se responsabilizará pelos trabalhos do objeto licitado. (grifei).
Pregoeiro 21/09/2022

16:10:34
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …..De acordo com o art. 30,

§§ 1º e 6º, da Lei nº 8.666/93, a comprovação da qualificação técnico-
operacional será realizada por meio da apresentação de atestados fornecidos

por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
Pregoeiro 21/09/2022

16:10:51
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …...registrados na entidade
profissional competente, conforme o caso, bem como pela apresentação de

declaração com a indicação das instalações, aparelhos e pessoal técnico
disponível para executar o objeto da licitação.

Pregoeiro 21/09/2022
16:11:28

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …..A finalidade da
apresentação de tais documentos é justamente comprovar a satisfatoriedade da

execução de objeto similar ao da licitação. Assim, temos que, legalmente, é
possível a exigência de

Pregoeiro 21/09/2022
16:11:39

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - comprovação da capacidade
técnico-operacional e da capacidade técnico-profissional.No caso em análise o
técnico responsável pela execução do objeto, Eng. Alisson Honório Pereira dos

Santos,
Pregoeiro 21/09/2022

16:11:52
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …...se confunde com o

representante da empresa licitante.De acordo com as informações insertas nos
autos, a referida empresa vem prestando os serviços neste Regional,

Pregoeiro 21/09/2022
16:12:08

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …….por conduto do Contrato
nº 11/2022 (1154196) e seu respectivo aditivo (1154241), com a confirmação
pelo Secretário de Administração de que não há dúvidas quanto à comprovação

da capacidade técnica-operacional.
Pregoeiro 21/09/2022

16:13:27
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …...Na lei, não há vedação

quanto à ocorrência de coincidência das pessoas do representante e do
operador, como é o caso dos autos. Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho

leciona:"Não é possível, enfim,
Pregoeiro 21/09/2022

16:13:40
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …….transformar a exigência

de qualificação técnico-profissional em uma oportunidade para garantir
‘emprego’ para certos profissionais. Não se pode conceder que as empresas

sejam obrigadas a contratar, sob vínculo empregatício,
Pregoeiro 21/09/2022

16:14:00
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ……..alguns profissionais
apenas para participar de licitação. A interpretação ampliativa e rigorosa da

exigência de vínculo trabalhista se configura como uma modalidade de
distorção: o fundamental, para a Administração Pública,

Pregoeiro 21/09/2022
16:14:21

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …...é que o profissional esteja
em condições de efetivamente desempenhar seus trabalhos por ocasião do

futuro contrato. É inútil, para ela, que os licitantes mantenham profissionais de
alta qualificação empregados apenas para participar da licitação. Aliás, essa é a

interpretação que se extrai do próprio art. 30,
Pregoeiro 21/09/2022

16:14:36
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …….quando estabelece que as
exigências acerca de pessoal qualificado devem reputar-se atendidas mediante
mera declaração de disponibilidade apresentada pelo licitante. Como justificar

entendimento diverso a propósito de profissionais de maior experiência? Não se
afigura existente alguma resposta satisfatória

Pregoeiro 21/09/2022
16:14:50

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …..para tal indagação. (in
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11º Ed, São Paulo:
Dialética, 2005, paginas. 332 e 333)." (grifei)Esse também é o entendimento

externado pelo Tribunal de Contas da União,
Pregoeiro 21/09/2022

16:15:13
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ……. de forma pacífica,
conforme se observa dos acórdãos nº 361/2006-Plenário, nº 170/2007-

Plenário, 892/2008-Plenário, nº 1.547/2008 e nº 1898/2011-Plenário.Assim,
esta Assessoria entende plausível a aceitação do documento inserto na pág. 3

do evento SEI nº 1154041,
Pregoeiro 21/09/2022

16:15:27
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - …….devendo a Administração,
quando do julgamento dos atestados apresentados, acaso exista incertezas em
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relação ao conteúdo do atestado, em especial sobre a veracidade dos fatos ali
declarados e sua compatibilidade com os requisitos do edital, 

Pregoeiro 21/09/2022
16:15:45

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - ……..agir com cautela,
promovendo as diligências necessárias (com escopo no art. 43, § 3º, da Lei

8.666) a fim de dirimir as dúvidas existentes.À superior consideração do Senhor
Diretor-Geral”

Pregoeiro 21/09/2022
16:18:05

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr. (a) Licitante, são os
pronunciamentos da Unidades demandantes na fase interna do Pregão

Eletrônico, registrados nos autos administrativos ratificados na presente sessão
eletrônica, registramos a fim de dar a devida publicidade dos atos dos
servidores envolvidos no processo licitatório. Pelo exposto, as Unidades

reiteram a conformidade técnica da proposta
Pregoeiro 21/09/2022

16:20:38
Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr.(a) Licitante, peço que

aguarde, estamos analisando demais documentos exigidos no presente
Certame, retornaremos ao chat às 17h.

11.754.292/0001-
74

21/09/2022
16:29:24

Boa tarde, Sr. Pregoeiro, estou aguardando. Obrigado

Pregoeiro 21/09/2022
17:11:22

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr. (a) Licitante, peço que
aguarde mais um instante. Obrigado.

Pregoeiro 21/09/2022
17:20:37

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Sr. (a) Licitante, após a
análise da documentação de habilitação de V.Sª não encontramos registros de

inconformidade, procederemos a aceitação da proposta. Favor permaneça
conectado. Agradeço.

Pregoeiro 21/09/2022
17:23:53

Srs. (as) Licitantes, dentro de instantes abriremos a fase de apresentação de
motivação de recurso, em cumprimento aos mandamentos do edital e legislação

do pregão eletrônico
Sistema 21/09/2022

17:24:01
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 21/09/2022

17:25:14
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/09/2022

às 18:00:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 14/09/2022
14:10:29

CONSIDERANDO AJUSTE NO SISTEMA, DECISÃO DE RECURSO, ATA PRINCIPAL
ACEITA. RETORNO FASE JULGAMENTO DE PROPOSTA. . Reagendado para:
15/09/2022 14:30

Suspensão
administrativa

15/09/2022
18:21:05

Previsão de reabertura: 19/09/2022 15:00:00; análise de documentos técnicos e
proposta de preços

Reativação 19/09/2022
14:00:45

Suspensão
administrativa

19/09/2022
15:45:08 Previsão de reabertura: 20/09/2022 14:30:00; análise de conformidade técnica.

Reativação 20/09/2022
14:31:25

Suspensão
administrativa

20/09/2022
15:58:03

Previsão de reabertura: 21/09/2022 16:00:00; considerando que as unidades não
retornaram ao pregoeiro com o pronunciamento de conformidade técnica de
proposta

Reativação 21/09/2022
16:01:16

Abertura do prazo 21/09/2022
17:24:01 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

21/09/2022
17:25:14 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/09/2022 às 18:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão
às 18:05 horas do dia 21 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio
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Resultado por Fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão   Nº 00066/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.754.292/0001-74 - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Audiovisual - reprodução /
edição

UNIDADE 221 R$ 221.000,0000 R$ 950,2262 R$
210.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e degravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do
Pleno desta Corte de Justiça Especializada,

Total do Fornecedor: R$
210.000,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
210.000,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6220 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - 
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1122859

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE DOS ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA PELAS UNIDADES QUE SUBSIDIARAM
O PREGOEIRO NA DECISÃO DE ACEITAÇÃO
EVENTOS: 1154347,1155408,1155521
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10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
DOCUMENTOS SICAF/CRC/NC/

1156478

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES EMPRESAS TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA E ATO
CONSTITUTIVO

1156481

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1156499

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1156477

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

Informação 6220 (1156504)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 944



18.5- 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 VER ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
 

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1156502

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

 X
NÃO FOI POSSÍVEL, CONSIDERANDO SE TRATRAR DE ATA
COMPLEMENAR 02, PREGOEIRO NÃO TEM ACESSO, SÓ
AUTORIDADE GESTORA.
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30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  
PROPOSTA  1154041

RESULTADO FORNECEDOR 1156503

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/09/2022, às 15:09, 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
1156504 e o código CRC A551C1E5.

0006075-19.2021.6.02.8000 1156504v4
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DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2022.
Considerando as informações contidas na

Informação 6220 (1156504) do Sr. Pregoeiro, esta Assessoria
Jurídica solicita esclarecimentos acerca dos recursos no
presente Pregão Eletrônico, uma vez que, divergente do que
consta nos autos (1144535 e 1144537), a tabela de verificação
informa pela não ocorrência (1156504 - item VI).

 
Outrossim, verifica-se, também, a ausência da Ata

Complementar 1 e do Termo de Adjudicação ou realização da
adjudicação pela autoridade competente.

 
Ao Sr. Pregoeiro para esclarecimentos.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
22/09/2022, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/09/2022, às 16:20, 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
1157150 e o código CRC DE9293E5.

0006075-19.2021.6.02.8000 1157150v1
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Pregão/Concorrência Eletrônica
Esta licitação possui 2 Atas Complementares

Ver Ata Original    Ver Ata Posterior

70011 .662022 .12841 .4800 .503807427

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00066/2022

 
Às 14:00 horas do dia 14 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0005505-33.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00066/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de
Justiça Especializada., tendo em vista CONSIDERANDO DEDISÃO DE MÉRITO AUTORIDADE GESTORA,
DETERMINANDO RETORNO DE FASE, ATO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO AMBIENTE COMPRASNET. CONSIGANDOS
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6075-19.2021.

Item: 1
Descrição: Audiovisual - reprodução / edição
Descrição Complementar: serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube
principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 221 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 221.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: EXPLORATA PRODUTORA LTDA, pelo melhor lance de R$ 218.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Audiovisual - reprodução / edição

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

12/09/2022
16:16:17 Volta de Fase para Admissibilidade

Recusa
de
intenção
de
recurso

14/09/2022
14:07:49

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 11754292000174. Motivo: DECISÃO DE ACEITAÇÃO DE RECURSO JÁ
DEVIDAMENTE PUBLICADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM
A PRESENTE LICITAÇAO

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

11.754.292/0001-74 12/09/2022 16:16 14/09/2022 14:07 Recusado
Motivo Intenção:É exigido que o atestado de capacidade técnica seja do profissional que irá
executar os serviços seja compatível com o objeto da contratação, portanto há demonstrado
uma contradição da empresa EXPLORATA, onde acosta uma declaração que ira contratar mão
de obra em Maceió, portanto não atendendo a termos do edital em questão.
Motivo Aceite ou Recusa:DECISÃO DE ACEITAÇÃO DE RECURSO JÁ DEVIDAMENTE
PUBLICADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM A PRESENTE
LICITAÇAO

 

Troca de Mensagens
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Data Mensagem
Sistema 12/09/2022

16:16:17
Este pregão foi reagendado para 14/09/2022 14:00.

Sistema 12/09/2022
16:16:17

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Admissibilidade.

Pregoeiro 14/09/2022
14:01:41

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 14/09/2022
14:06:25

Para ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS - Srs.(as) Licitantes, a fase
correta é julgamento de proposta, o sistema retornou para fase de

admissibilidade de recurso, razão pela qual, o recurso interposto já foi julgado e
aceito. Para ajustes, no sistema, recusaremos o recurso e retornaremos fase de

julgamento e aceitação de proposta em ata complementar, sessão fica
reagendada para amanhã às 14h 30

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 12/09/2022
16:16:17

CONSIDERANDO DEDISÃO DE MÉRITO AUTORIDADE GESTORA, DETERMINANDO
RETORNO DE FASE, ATO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO AMBIENTE COMPRASNET.
CONSIGANDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6075-19.2021. Reagendado
para: 14/09/2022 14:00

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
14:08 horas do dia 14 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original    Ver Ata Posterior

Voltar   
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DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2022.
Sr.(ª) AJ-DG
 
Esclarecimentos:

1. Ata complementar 01 1157295, anexa, de fato, faltou
anexar,  trata-se de ajuste sistema para abertura da fase correta,
julgamento de proposta ata complementar 02.

2. Não ocorreu recuso ata complementar 02, recurso
anterior, ata evento 1144530, v. decisão mérito
AUTORIDADE GESTORA EVENTO 1147402

3. Termo de adjudicação, apesar de não ocorrer recurso
ata complementar 02, pregoeiro não tem acesso a ação
adjudicação, Secretário de Adm ciênte.

Atenciosamente. 
Pregoeiro Oficial TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/09/2022, às 17:27, 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
1157298 e o código CRC 61C34244.
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PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO :  
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 66/2022. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO.

 

Parecer nº 1496 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 66/2022, objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão
via Youtube principalmente das Sessões do Pleno, de acordo
com as quantidades, especificações e condições 
Termo de Referência (0987519), aprovado pela Secretaria de
Administração no evento SEI nº 0988122, Edital e Anexos
1113014.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1156504. Passo à análise do procedimento,
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet -
 1113021
DOU - 1113504
Portal - 1113553

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 1113021
DOU - 1113504
Portal - 1113553
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
27/07/2022
(Comprasnet)
28/07/2022
(DOU)
28/07/2022
(Portal)
 
Ata
Complementar 
Pregão 66/2022
(1144530) -
10/08/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM

Ata Pregão
66/2022
(1144530)
Ata
Complementar 2
Pregão 66/2022
(1156502) -
15/09/2022

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM Despacho PREG
(1157298)

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por Fornecedor -
 1156503

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido na
Informação 6220
- 1156504
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8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
1156504

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
Proposta:
1154041

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
informação 6220
1156504

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1156481
CADIN: 1156499

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 6220
-  1156504

 
Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui

pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 66/2022, que visa a
contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoralde
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão
via Youtube principalmente das Sessões do Pleno, de acordo
com a demanda, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência
(0987519), Edital e Anexos 1113014, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1156503), cujo licitante
vencedor foi a Empresa - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS, inscrita no CNPJ sob o n° 11.754.292/0001-74, em
razão do melhor lance ofertado no valor total por fornecedor
de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
26/09/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/09/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1159923 e o código CRC DF2317A4.
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de setembro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 66/2022, objetivando
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente
ao Tribunal Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões
do Pleno, de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência (0987519), aprovado
pela Secretaria de Administração no evento SEI nº 0988122, Edital e
Anexos 1113014.

Por meio do Parecer n.º 1496 (1159923), a Assessoria
Jurídica concluiu pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado na modalidade pregão, na forma eletrônica,
regido pela Lei n.º 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
vislumbrando óbice à homologação do Pregão Eletrônico nº 66/2022.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os
atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos conclusos a
Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/09/2022, às 18:41, 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
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PROCESSO : 0006075-19.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 66/2022. Prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização.

 

Decisão nº 4209 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

 Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1496/2022 (1159923), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos
elegais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
66/2022, prestação de serviços de operação e monitoramento do
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube, principalmente das Sessões do Pleno, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência (0987519), aprovado pela Secretaria de Administração no
evento SEI nº 0988122, Edital e Anexos 1113014, e de acordo com o
Resultado por Fornecedor (1156503), tendo como licitante
vencedor a Empresa - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS, inscrita no CNPJ sob o n° 11.754.292/0001-74, em razão do
melhor lance ofertado no valor total por fornecedor de R$
210.000,00 (duzentos e dez mil reais), de acordo com as Atas de
Realização do Pregão Eletrônico (1144530), (1156502) e (1157295).

Desse modo, 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, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/09/2022, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1161328 e o código CRC EC527620.
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00066/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

 
Às 20:46 horas do dia 27 de setembro de 2022, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00066/2022,
referente ao Processo nº 0005505-33.2021, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 
 
**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 
 

 
Resultado do Julgamento de Recursos

 
Item: 1
Descrição: Audiovisual - reprodução / edição
Descrição Complementar: serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões
do Pleno desta Corte de Justiça Especializada,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 221 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 221.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 219.900,0000 , com valor
negociado a R$ 210.000,0000 .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
Volta de

fase
12/09/2022
16:16:17 Volta de Fase para Admissibilidade

Volta de
fase

14/09/2022
14:10:29 Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 27/09/2022
20:46:58

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS,
CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74, Melhor lance: R$ 219.900,0000, Valor Negociado: R$
210.000,0000, Motivo: De acordo com o Despacho homologatório 4209/2022, proferido nos
autos de nº 0006075-19.2021.6.02.8000, doc. 1161328.

Fim do documento
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00066/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

 
Às 18:05 horas do dia 21 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00066/2022, referente ao
Processo nº 0005505-33.2021, o Pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 
 
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 
 

 
Resultado da Adjudicação

 
 

Este pregão não possui termo de adjudicação.

Fim do documento
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00066/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

 
Às 20:48 horas do dia 27 de setembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005505-33.2021,
Pregão nº 00066/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Audiovisual - reprodução / edição
Descrição Complementar: serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoralde Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente das Sessões
do Pleno desta Corte de Justiça Especializada,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 221 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 221.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS , pelo melhor lance de R$ 219.900,0000 , com valor
negociado a R$ 210.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Volta de

fase
12/09/2022
16:16:17 - Volta de Fase para Admissibilidade

Volta de
fase

14/09/2022
14:10:29 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 27/09/2022
20:46:58 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS, CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74, Melhor lance: R$ 219.900,0000, Valor
Negociado: R$ 210.000,0000, Motivo: De acordo com o Despacho homologatório

4209/2022, proferido nos autos de nº 0006075-19.2021.6.02.8000, doc. 1161328.

Homologado 27/09/2022
20:48:56

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

Fim do documento
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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 setembro de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

consolidar a minuta contratual, devendo informar o número
de ordem do contrato á COFIN, Unidade para a qual seguem
também os autos para emissão da competente nota de
empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/09/2022, às 21:11, 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
1161435 e o código CRC 9EA80F33.

0006075-19.2021.6.02.8000 1161435v1
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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 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1161435).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/09/2022, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1161557 e o código CRC B3585282.

0006075-19.2021.6.02.8000 1161557v1
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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 2022.
À AGC
 
Diante da Decisão nº 4209 / 2022 - TRE-

AL/PRE/GPRES (1161328), indagamos qual seria o valor a ser
considerado para a emissão da competente Nota de Empenho,
tanto para o ordinário como para pleitos.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 28/09/2022, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1161820 e o código CRC 3B23E0F1.

0006075-19.2021.6.02.8000 1161820v1
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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 2022.
À SGO,
Informando que foi reservado o nº 49/2022 para

o contrato de prestação de serviços de operação e
monitoramento de sistema de sonorização e gravação de som
e imagem e sua transmissão via Youtube.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 28/09/2022, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1162087 e o código CRC 6EBA5B36.

0006075-19.2021.6.02.8000 1162087v1
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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: 28/09/2022 16:51:32
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9131728
   Data prevista de publicação: 29/09/2022
   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

19944715 Extrato do Acordo de CooperaAAo TAcnica - TRE-AL x
BANCO DO BRASIL.rtf

b9f0e45f1a76548b
65742d084bf8cb6d 4,00 R$

155,68

19944716 Extrato de dispensa de licitacao - PA n. 0008083-32.2022-
JLM de Almeida.rtf

ac9fc9ebe0c062b9
e11972ab8c67aecd 5,00 R$

194,60

19944717 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 66-2022 -
ALISSON HONARIO.rtf

234008fe911e4a13
6321ab26fb9954fa 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 14,91 R$
544,88
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2022.
À Secretaria Judiciária,
 
Senhora Secretária,
 
Levando em consideração o solicitado no Despacho

SGO 1161820, solicito informações sobre a previsibilidade de
quantitativo de sessões ordinárias e extraordinárias previstas
para os meses de outubro, novembro e dezembro do ano
corrente.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 28/09/2022, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1162512 e o código CRC 50923BE7.

0006075-19.2021.6.02.8000 1162512v1
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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 2022.
À AGC,
 
Em atenção ao requestado no Despacho AGC

(1162512), informo, conforme descrito abaixo, o quantitativo
previsto para ocorrência de sessões judiciais, até o final do
corrente exercício:

 
- Outubro/2022 = 15 sessões
- Novembro/2022 = 15 sessões
- Dezembro/2022 = 15 sessões
 
Por oportuno, e haja vista a possibilidade de

realização de sessões solenes, inclusive de
diplomação, sugerimos que seja também consultada a
Presidência deste Tribunal.

 
Cordialmente,
 

 
 

Alex Flávio dos Santos Silva
Secretário Judiciário Substituto

Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Secretário Substituto, em 29/09/2022, às 15:00, 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
1162545 e o código CRC 299FCC03.
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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
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Nº 186, quinta-feira, 29 de setembro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 47/2022; PA SEI TRE/AL nº 0002646-10.2022.6.02.8000; Fund. Legal:
Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, de acordo com os Procedimentos Administrativos nº
2021.00.000002026-5 do Tribunal Superior Eleitoral; Partes: a União, através do TRE/AL,
CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a empresa UNICOBA INDÚSTRIA DE COMPONENTES
ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA S.A., inscrita no CNPJ n° 07.589.288/0001-20; Objeto:
aquisição de 1.092 (um mil e noventa e duas) baterias de chumbo-ácido seladas para urnas
eletrônicas modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015, de acordo com as especificações,
exigências e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 90/2021 e seus Anexos; Valor
unitário: R$ 83,00; Valor total: 90.636,00; Vigência: a partir da data de sua publicação no
Diário Oficial da União e duração de 12 (doze) meses.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica; Processo TRE/AL nº 00005475-95.2021.6.02.8000;
Partes: União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS e o BANCO DO
BRASIL, CNPJ nº 00.000.000/0001-91. Objeto: operacionalização do pagamento do auxílio-
alimentação aos colaboradores (mesários, coordenadores de local de votação e pessoal de
apoio logístico) convocados para as Eleições 2022, para a realização tanto do 1º turno
quanto do 2º turno, se houver, por meio de aplicativo desenvolvido pelo BANCO
denominado CARTEIRA bB ou por transferência bancária com uso de chave Pix CPF; O valor
a ser concedido para crédito na Carteira bB de cada um dos colaboradores convocados
será de até R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), por turno; Vigência: 90 (noventa) dias antes
da realização do 1º turno das Eleições 2022 até 90 (noventa) dias depois da data prevista
para o 2º turno. Assinatura: 16/09/2022.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0008083-32.2022.6.02.8000;
O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do TRE/AL, em 27/09/2022,

RATIFICOU, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento da dispensa de
Licitação, objetivando a contratação direta, em razão de emergência, da empresa JLM de
Almeida, inscrita no CNPJ nº 86.960.721/0001-69, com vistas à celebração de contrato de
prestação de serviço de locação de veículos com motorista, para deslocamentos de
técnicos, de serviços de suporte, de fiscalização e solução de problemas que ocorrem
durante o pleito; e AUTORIZOU a contratação, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei nº
8.666/1993; Valor total: R$ 137.700,00 (cento e trinta e sete mil e setecentos reais).

Maceió-AL, 28 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2021; Processo SEI nº 0007894-
54.2022.6.02.8000; Fund. Legal: artigo 65, inciso I, "b", e §1º, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993 e alterações posteriores, e na Cláusula Doze do Contrato nº 12/2021; Partes:
União, através do TRE/AL, e a empresa ESTEL EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
EIRELI, CNPJ nº 07.572.840/0001-78; Objeto: alteração quantitativa do contrato para
acrescer a estimativa de jornada suplementar; Valor total do aditivo: R$ 9.116,32; Novo
valor total do contrato: R$ R$ 509.328,45; Assinatura: 13/09/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006075-19.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 27/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 66/2022, que tem por objeto
prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e
sua transmissão via Youtube, de acordo com as quantidades, especificações e condições
descritas no Termo de Referência, Edital e Anexos, tendo como licitante vencedora a
Empresa - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o n°
11.754.292/0001-74, em razão do melhor lance ofertado no valor total por fornecedor de
R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais); e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º,
inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió-AL, 28 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0002718-67.2022. Objeto: Registro de Preços para eventuais
aquisições de mobiliário corporativo, conforme descrito no Edital.. Total de Itens
Licitados: 45. Edital: 29/09/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior,
Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00031-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/10/2022 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/09/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo 4445/2022 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 29/2022. Objeto:
Prestação de serviços de locação temporária de 69 (sessenta e nove) veículos
automotores do tipo hatch, sedan (compacto, médio ou superior), picape e furgão.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: A R DOS
SANTOS EIRELI. CNPJ: 32.450.849/0001-53. Modalidade de Licitação: Dispensa.
Fundamentação Legal: nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Dotação
Orçamentária: 02.061.0033.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: a contar
da data de sua publicação no DOU até 30 de outubro de 2022. Do Preço: valor global
estimado de R$ 383.608,00 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e oito reais).
Data da Assinatura: 27/09/2022. Assinam: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS,
como Contratante, e o Senhor ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 79/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA. OBJETO:
Serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para APURAÇÃO DAS
ELEIÇÕES 2022 no Município de Salvador. VALOR TOTAL: R$ 6.105,00. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei nº 8.666/93 e Pregão nº 57/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.14;
Ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI: 0012969-90.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data
de sua assinatura até 19/12/2022. ASSINATURA: 28/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Bruno Correia da Silva, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 77/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa ELOHIM SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA EIRELI. OBJETO:
Serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para APURAÇÃO DAS
ELEIÇÕES 2022 no Município de Salvador. VALOR TOTAL: R$ 7.146,00. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei nº 8.666/93 e Pregão nº 57/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.14;
Ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI: 0012969-90.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data
de sua assinatura até 19/12/2022. ASSINATURA: 28/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira pelo TRE-BA e a Sra. Raquel Brito Figueiredo, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0016428-03.2022.6.05.8000. OBJETO: "Curso Avaliação da pessoa com
deficiência para acesso à aposentadoria de que trata a Lei Complementar nº 142/2013".
FAVORECIDO: ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, CNPJ n.
35.963.479/0001-46. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR:
R$ 25.900,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 28/09/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 063/2022, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA. OBJETO: alteração
quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "a" e "b", e § 1º da Lei nº 8.666/93. Processo
SEI: nº 0004794-10.2022.6.05.8000. ASSINATURA: 27/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Alex Alain Matos Fachineli, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 9912271443 (Contrato n. 90/2020 -
TRE/BA), firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. OBJETO: Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II,
da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI Nº 0137733-22.2020.6.05.8000. ASSINATURA:
21/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e os Srs. Eduardo
Alves Correa e Helen Aparecida de Oliveira Cardoso, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 036/2022, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa CIDADE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA. OBJETO:
Alteração quantitativa (acréscimo). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, b, e §1º da Lei n.º
8.666/93. PROCESSO SEI Nº 0019320-16.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 28/09/2022.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Paulo Cesar Soares dos
Santos, pela Contratada.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 60/2022

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
14/09/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 14/09/2022, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/10/2022, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Licitação para REGISTRO DE PREÇOS,
na modalidade Pregão Eletrônico, visando a eventual aquisição de mobiliário certificado

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2022) 070013-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0014814-60.2022. Objeto: Registro de preços para aquisição de
condicionadores de ar. Total de Itens Licitados: 17. Edital: 29/09/2022 das 08h00 às
17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvado r / BA
ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00065-2022. Entrega das Propostas: a
partir de 29/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
20/10/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como
no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser
obtidas por meio do telefone (71) 3373-7085.

CRISTIANA MARIA PAZ LIMA SOARES
Pregoeira

(SIASGnet - 28/09/2022) 70013-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA torna público que realizará no
dia 17 de outubro de 2022, às 14h30 (horário local), na sede deste Tribunal, situado
na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Paralela, Salvador - BA,
licitação sob a modalidade Tomada de Preços n.º 01/2022, do tipo "menor preço", sob
o regime de empreitada por preço unitário, destinada à contratação de empresa de
engenharia ou arquitetura para execução dos serviços de pavimentação externa e
paisagismo do Fórum Eleitoral de Alagoinhas. O Edital, contendo todas as informações,
encontra-se disponível, para reprodução gráfica, no endereço acima, bem como no site
www.tre-ba.jus.br, na aba Transparência. Outras informações pelos telefones (71) 3373-
7081 / 3373-7318.

Salvador-BA, 28 de setembro de 2022.
ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Presidente da Comissão
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Número 66/2022
SEI  0006075-19.2021.6.02.8000

Data: 10/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube principalmente
das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 221.000,00

Resultado: a empresa ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o n°
11.754.292/0001-74, pelo melhor lance no valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I
Aviso - Decisão
Aviso - Reagendamento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
Ao GPRE,
 
Para fins de empenho dos valores necessários para

pagamento dos serviços de sonorização, nos termos do
Despacho SGO 1161820, e levando em consideração a
sugestão colacionada no Despacho GSJ 1162545, solicito a
previsibilidade de quantitativo das sessões solenes a serem
realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro do
ano corrente.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 29/09/2022, às 15:46, 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
1163258 e o código CRC F277C0C3.

0006075-19.2021.6.02.8000 1163258v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
À SEIC,
Para atualização no Portal da Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 29/09/2022, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163290 e o código CRC 4ABD6468.

0006075-19.2021.6.02.8000 1163290v1
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

                    Contrato nº 49/2022

                                             Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS DO
TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,  E  A
EMPRESA ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS. 

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 nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado,
portador  da Carteira  de  Identidade nº  215.430 SSP/AL, inscrito  no CPF  sob  o  nº  087.912.284-68,
residente  e  domiciliado  neste  Município,  e  a  empresa ALISSON  HONÓRIO  PEREIRA  DOS  SANTOS,
CNPJ/MF sob o nº 11.754.292/0001-74, com endereço à Rua Dayse Talberg Mitchell, 175c, Tabuleiro dos
Martins, Maceió-Al, E-mail:  alissonhonorio@hspfibra.com.br, Tel. (82) 999035453/33343788, daqui por
diante  denominada CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  Alisson  Honório  Pereira  dos  Santos,
Diretor,  CPF  nº   058.755.304-99,  resolvem  celebrar  o  presente  CONTRATO  DE PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS,  com fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes
cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este  contrato  será  regido pela  Lei  n.º  10.520,  de 17/07/2002,  e  pelo  Decreto  nº  10.024,  de
20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os contratantes sujeitos às
normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de
direito público.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br  ,   seguindo o caminho: Informações gerais, Norma
de Contratação.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação, de
forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado
de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu Regime
de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I  do Edital do Pregão Eletrônico nº
66/2022).

 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
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O valor  total  estimado  para  o  presente  contrato  é  de  R$  210.000,00
(duzentos e dez mil reais) considerando o quantitativo estimado para o período de 24
(vinte e quatro) meses de vigência contratual, conforme valores e quantitativos abaixo:

Descrição  dos
serviços

Quantidade
Estimada

Valor Unitário Valor Total

SESSÃO  PLENÁRIA
EM  ANO  NÃO
ELEITORAL

96 R$ 950,23 R$ 91.222,08

SESSÃO  PLENÁRIA
EM ANO ELEITORAL

125 R$ 950,23 R$ 118.775,75

Valor Total da Contratação R$  210.000,83

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Além dos  ganhos,  já  compõem os  preços  acima  todas  as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente,  em até  10  (dez)  dias,  mediante  o  recebimento  da  nota  fiscal  respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/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  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  do
pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais  determinados  pela  legislação
tributária.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  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

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
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servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso
das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por
intermédio da AGC.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da AGC deverão
ser solicitadas  ao  Secretário  de  Administração  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022,
relativos ao PTRES n° 167674,Natureza  da  Despesa  n° 33.90.39  (Outros Serviços  de
Terceiros – Pessoa Jurídica) .

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura.

 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste contrato;

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e
que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer
outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis,
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;

c) Disponibilizar  quadro  de  profissionais  técnicos  especializados,  com  a
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada;

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente
identificados nas dependências do contratante;

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus
empregados em serviço,  cuja  atuação,  permanência  ou  comportamento  forem
julgados  prejudiciais,  inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à
disciplina ou ao interesse;

f) Responsabilizar-se  por todas as obrigações trabalhistas, tributárias,
administrativas e  civis, previdenciárias e  de  seguro,  bem como  providências e
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da
execução do presente  contrato  ou  em conexão com ele, ainda que ocorridos em
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;

g) Manter,  durante  toda  a  execução  contratual,  compatibilidade  com as
obrigações  assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei  nº
8.666/1993;

h)Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços;

i) Assumir  inteira  responsabilidade  civil,  administrativa  e  penal  por
quaisquer  danos  e  prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada,  a
terceiros, seus empregados ou prepostos;

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem
entregues para veiculação ao portal  do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou
incorreções;
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k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de
apropriados durante a execução dos serviços;

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos
equipamentos;

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução
dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando
somente materiais de qualidade;

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local
pelo contratante;

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização
expressa do TRE/AL.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida,  também,  a  veiculação  de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato,
a contratação  de  empresa  que  tenham  em  seu  quadro  societário,  cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento  vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades situadas  na  linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

PARÁGRAFO QUARTO -  Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem,
áudio,  vinhetas,  entre outros relativos  ao serviço), será de exclusiva
propriedade do TRE/AL,  que  poderá  fazer  uso  dele  em  quaisquer
oportunidades que julgar pertinentes.

 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços
contratados, devendo  este  fazer  anotações  e  registros  de  todas  as  ocorrências,
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos
observados;

b) Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade
constatada na execução dos serviços;

c) Propiciar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa
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desempenhar normalmente os serviços;

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste
contrato;

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo  de  vigência  será  contado  da  data  de  assinatura  do termo
contratual, com duração de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis por iguais e sucessivos
períodos até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato
no Diário Oficial da União.

 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
nocontrato  e  das  demais  cominações  legais,  garantido  o  direito  à  ampla  defesa,  o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta:

I – não assinar o contrato;

II -  não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV  - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta;

VI  - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX  - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções  administrativas  previstas  na  Lei  nº  10.520/2002,  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 SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Pela  inexecução  total  ou  parcial  da  contratação  o  TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
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seguintes sanções:

a)  Advertência,  em  virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de
pequena  monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o
cometimento reiterado das faltas  ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;

b) Multa:

b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15%
(quinze  por  cento),  em  razão  de  atraso  no  início,  por dia, ou no
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral
do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

      d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Públicaenquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

     seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos
termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras  de penalidades serão previamente
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato
ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à
CONTRATADA os princípios  da ampla  defesa e  contraditório,  no respectivo  processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

PARÁGRAFO  SEXTO  -  As  sanções  acima  estabelecidas  na  alínea  “b”  do  Parágrafo
Terceiro desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas
nas  alíneas  “c”  e  “d”  do  Parágrafo  Terceiro  desta  Cláusula,  descontando-a  dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da
Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO  OITAVO - Após o  trânsito  em julgado  do  processo  de  aplicação  de
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da
nota fiscal  a que vier  a fazer  jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos
celebrados com TRE/AL.

PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro
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índice que por ventura venha a substituí-lo.

PARÁGRAFO DEZ - 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 da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados.

PARÁGRAFO  DOZE  - O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos
estipulados, totalou parcialmente, deverá apresentar  justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração.

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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  nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no DiárioOficial da União.

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO -  Caso o  índice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição
o que vier a ser determinadopela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com  as  devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
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CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº 1154041), constantes
no procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000.

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

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

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir:

          Maceió/AL, 29 de setembro de 2022.

Pelo TRE/AL

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente do TRE/AL

Pela Empresa

                                 Alisson Honório Pereira dos Santos

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

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2022.
À Secretaria Judiciária para, pela unidade competente,

informar a quantidade de sessões solenes a serem realizadas nos
meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano, conforme
Despacho AGC (1163258).

 
Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
30/09/2022, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164031 e o código CRC 9DD66074.

0006075-19.2021.6.02.8000 1164031v1
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

                    Contrato nº 49/2022

                                             Processo nº 0006075-19.2021.6.02.8000

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS DO
TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,  E  A
EMPRESA ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS. 

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 nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado,
portador  da Carteira  de  Identidade nº  215.430 SSP/AL, inscrito  no CPF  sob  o  nº  087.912.284-68,
residente  e  domiciliado  neste  Município,  e  a  empresa ALISSON  HONÓRIO  PEREIRA  DOS  SANTOS,
CNPJ/MF sob o nº 11.754.292/0001-74, com endereço à Rua Dayse Talberg Mitchell, 175c, Tabuleiro dos
Martins, Maceió-Al, E-mail:  alissonhonorio@hspfibra.com.br, Tel. (82) 999035453/33343788, daqui por
diante  denominada CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  Alisson  Honório  Pereira  dos  Santos,
Diretor,  CPF  nº   058.755.304-99,  resolvem  celebrar  o  presente  CONTRATO  DE PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS,  com fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes
cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este  contrato  será  regido pela  Lei  n.º  10.520,  de 17/07/2002,  e  pelo  Decreto  nº  10.024,  de
20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os contratantes sujeitos às
normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de
direito público.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br  ,   seguindo o caminho: Informações gerais, Norma
de Contratação.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação, de
forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, a ser realizado
de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu Regime
de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I  do Edital do Pregão Eletrônico nº
66/2022).

 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
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O valor  total  estimado  para  o  presente  contrato  é  de  R$  210.000,00
(duzentos e dez mil reais) considerando o quantitativo estimado para o período de 24
(vinte e quatro) meses de vigência contratual, conforme valores e quantitativos abaixo:

Descrição  dos
serviços

Quantidade
Estimada

Valor Unitário Valor Total

SESSÃO  PLENÁRIA
EM  ANO  NÃO
ELEITORAL

96 R$ 950,23 R$ 91.222,00

SESSÃO  PLENÁRIA
EM ANO ELEITORAL

125 R$ 950,23 R$ 118.775,00

Valor Total da Contratação R$  210.000,00

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Além dos  ganhos,  já  compõem os  preços  acima  todas  as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente,  em até  10  (dez)  dias,  mediante  o  recebimento  da  nota  fiscal  respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/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  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  do
pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais  determinados  pela  legislação
tributária.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  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

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por
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servidores lotados na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso
das transmissões via plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por
intermédio da AGC.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da AGC deverão
ser solicitadas  ao  Secretário  de  Administração  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022,
relativos ao PTRES n° 167674,Natureza  da  Despesa  n° 33.90.39  (Outros Serviços  de
Terceiros – Pessoa Jurídica) .

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos,os créditos e empenhos para a sua cobertura.

 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste contrato;

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e
que se refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer
outra que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis,
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;

c) Disponibilizar  quadro  de  profissionais  técnicos  especializados,  com  a
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada;

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente
identificados nas dependências do contratante;

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus
empregados em serviço,  cuja  atuação,  permanência  ou  comportamento  forem
julgados  prejudiciais,  inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à
disciplina ou ao interesse;

f) Responsabilizar-se  por todas as obrigações trabalhistas, tributárias,
administrativas e  civis, previdenciárias e  de  seguro,  bem como  providências e
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da
execução do presente  contrato  ou  em conexão com ele, ainda que ocorridos em
dependências da contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;

g) Manter,  durante  toda  a  execução  contratual,  compatibilidade  com as
obrigações  assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei  nº
8.666/1993;

h)Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços;

i) Assumir  inteira  responsabilidade  civil,  administrativa  e  penal  por
quaisquer  danos  e  prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada,  a
terceiros, seus empregados ou prepostos;

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem
entregues para veiculação ao portal  do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou
incorreções;
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k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de
apropriados durante a execução dos serviços;

m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos
equipamentos;

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução
dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando
somente materiais de qualidade;

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local
pelo contratante;

p) Abster-se de fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização
expressa do TRE/AL.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida,  também,  a  veiculação  de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato,
a contratação  de  empresa  que  tenham  em  seu  quadro  societário,  cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento  vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades situadas  na  linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

PARÁGRAFO QUARTO -  Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem,
áudio,  vinhetas,  entre outros relativos  ao serviço), será de exclusiva
propriedade do TRE/AL,  que  poderá  fazer  uso  dele  em  quaisquer
oportunidades que julgar pertinentes.

 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços
contratados, devendo  este  fazer  anotações  e  registros  de  todas  as  ocorrências,
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos
observados;

b) Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade
constatada na execução dos serviços;

c) Propiciar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa
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desempenhar normalmente os serviços;

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste
contrato;

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo  de  vigência  será  contado  da  data  de  assinatura  do termo
contratual, com duração de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis por iguais e sucessivos
períodos até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato
no Diário Oficial da União.

 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
nocontrato  e  das  demais  cominações  legais,  garantido  o  direito  à  ampla  defesa,  o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta:

I – não assinar o contrato;

II -  não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV  - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta;

VI  - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX  - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções  administrativas  previstas  na  Lei  nº  10.520/2002,  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 SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Pela  inexecução  total  ou  parcial  da  contratação  o  TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
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seguintes sanções:

a)  Advertência,  em  virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de
pequena  monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o
cometimento reiterado das faltas  ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;

b) Multa:

b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15%
(quinze  por  cento),  em  razão  de  atraso  no  início,  por dia, ou no
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

b.2) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral
do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

      d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Públicaenquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

     seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos
termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras  de penalidades serão previamente
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato
ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à
CONTRATADA os princípios  da ampla  defesa e  contraditório,  no respectivo  processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

PARÁGRAFO  SEXTO  -  As  sanções  acima  estabelecidas  na  alínea  “b”  do  Parágrafo
Terceiro desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas
nas  alíneas  “c”  e  “d”  do  Parágrafo  Terceiro  desta  Cláusula,  descontando-a  dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da
Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO  OITAVO - Após o  trânsito  em julgado  do  processo  de  aplicação  de
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da
nota fiscal  a que vier  a fazer  jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos
celebrados com TRE/AL.

PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro

Contrato nº 49/2022 - sem assinatura (1164080)         SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 / pg. 985



índice que por ventura venha a substituí-lo.

PARÁGRAFO DEZ - 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 da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ONZE - 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 reaise comprovados.

PARÁGRAFO  DOZE  - O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos
estipulados, totalou parcialmente, deverá apresentar  justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documentocontemporâneo 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 terceiroreconhecido pela Administração.

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

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

PARÁGRAFO QUINZE - 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  nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no DiárioOficial da União.

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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 PRIMEIRO -  Caso o  índice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição
o que vier a ser determinadopela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com  as  devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
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CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº 1154041), constantes
no procedimento administrativo nº 0006075-19.2021.6.02.8000.

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

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

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal 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 a seguir:

          Maceió/AL, 30 de setembro de 2022.

Pelo TRE/AL

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente do TRE/AL

Pela Empresa

                                 Alisson Honório Pereira dos Santos

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

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2022.
À COMAP,
Para checklist do Contrato nº 49/2022 (1164080).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 30/09/2022, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164082 e o código CRC CC0175AE.

0006075-19.2021.6.02.8000 1164082v1
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E-mail - 1164108

Data de Envio: 
  30/09/2022 13:55:37

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    alissonhonorio@hspfibra.com.br

Assunto: 
   Contrato nº 49/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
   Senhor Alisson Honório Pereira dos Santos,

Encaminho, em anexo, o Contrato nº 49/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0006075-19.2021.02.8000), para
imprimi-lo em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e 
devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade,
nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    49 - contratação de serviço de sonorização e gravação PA 0006075-19.2021 - NOVO.pdf
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0006075-19.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

     S

1161328

1164080

 

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
     S

1156478

1164255

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 30/09/2022, às 15:13, 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
1164229 e o código CRC 78E57A2E.

0006075-19.2021.6.02.8000 1164229v2
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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: 11.754.292/0001-74 DUNS®: 940354230
Razão Social: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
Nome Fantasia: HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

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

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 29/01/2023
FGTS 12/10/2022
Trabalhista Validade: 18/03/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/10/2022
Receita Municipal Validade: 18/12/2022

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: 30/09/2022 15:09 de
CPF: 954.470.834-00      Nome: ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

11

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

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1164229  , em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 30/09/2022, às 15:14, 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
1164260 e o código CRC 1849CFA5.

0006075-19.2021.6.02.8000 1164260v1
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30/09/2022 18:27 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=9138589 1/1

 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: 30/09/2022 18:27:09
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9138589
   Data prevista de publicação: 03/10/2022
   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

19954465 Extrato do Contrato n. 49-2022 - 0006075-
19.2021(ALISSON HONARIO).rtf

e435f9fab8e09c51
70316814e7b0f5fb 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 4,71 R$
194,60
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6432 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/GSJ

 
Em atenção ao Despacho GPRES (1164031), venho, por

meio deste, esclarecer que esta Unidade não tem conhecimento do
quantitativo de sessões solenes que porventura venham a ser
realizadas nesta Corte, haja vista tal desiderato caber à Presidência
deste Tribunal. 

Outrossim, saliento que não temos como informar,
sequer, quando se dará a realização da sessão de Diplomação, uma
vez que o referido mister também é de domínio da retromencionada
Unidade Administrativa.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Analista Judiciário, em 01/10/2022, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164753 e o código CRC 5A13650D.

0006075-19.2021.6.02.8000 1164753v2
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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 05302022100300153

153

Nº 188, segunda-feira, 3 de outubro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 49/2022; PA SEI TRE/AL nº 0006075-19.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nº
10.520/2002 e n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); Partes: a União, através do
TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS,
CNPJ/MF sob o nº 11.754.292/0001-74; Objeto: contratação de empresa especializada para
prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao TRE/AL, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno da Corte de Justiça Especializada, a ser
realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas no edital e
seus anexos; Valor total da contratação: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais); Vigência:
24 (vinte e quatro) meses, a partir de sua assinatura (30/09/2022).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0009893-42.2022.6.02.8000; O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do
TRE/AL, em 29/09/2022, RATIFICOU, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento da dispensa de Licitação, objetivando a contratação direta, em razão de
emergência, da empresaT K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA, inscrita no CNPJ sob o nº
14.521.720/0001-07, com vistas à celebração de contrato para confecção de material
gráfico - cartazes e folders - teste de integridade, projeto piloto com biometria - para as
Eleições Gerais de 2022, de acordo com especificações técnicas e condições constantes do
termo de referência; e AUTORIZOU a contratação, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei
nº 8.666/1993; Valor total: R$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00040/2022 publicado no D.O de 2022-09-05, Seção 3.
onde se lê: prestação de serviços de filmagem, com monitoramento e transmissão
simultânea pelo youtube, e produção do material gravado, dos procedimentos de auditoria
de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso, a serem realizados
nas eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, se houver, em local a ser definido, a ser

realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas
no edital e

seus anexos . Leia-se: prestação de serviços de filmagem, com monitoramento
e transmissão simultânea pelo youtube, e produção do material gravado, dos
procedimentos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais
de uso, a serem realizados nas eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, se houver, em
local a ser definido, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e
especificações descritas no edital e seus anexos

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0017881-33.2022.6.05.8000. OBJETO: Curso "Formação de Docência e
Oratória". FAVORECIDO: SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, CNPJ n.
11.128.083/0001-15. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR
TOTAL: R$ 19.800,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 30/09/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 81/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
20/09/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de licenças perpétuas e serviço
de suporte e atualização de versão de opcionais de software de segurança para bancos de
dados Oracle (options e packs), observadas as quantidades e especificações do Termo de
Referência.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 30/09/2022) 070007-00001-2022NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 6364/2022. Espécie: Contrato n.º 93/2022. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE. Objeto: O
presente CONTRATO tem por objeto regular as condições, procedimentos, direitos e
obrigações das PARTES, em relação ao uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. Fundamento Legal:
nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e na Lei 14.133/21; no processo
administrativo n.º 6364/2022. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE-CE,– – e pela contratada, Francisca Girlene Cavalcante Da Silva. Data: 28/09/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 12.648/2019. Espécie: Contrato n.º 2/2022. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e ES SOLUTIONS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. Objeto:
O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada, visando
à prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de projeto de segurança
contra incêndio e pânico e de proteção contra descargas atmosféricas para o prédio do
Fórum Eleitoral de Fortaleza, conforme as especificações do edital do Pregão Eletrônico n.º
61/2019 e seus anexos. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico n° 61/2019, conforme lei
n° 10.520/2002 e Decreto n° 5.450/2005, Decreto n.º 10.024/2019, nas determinações da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 12.648/2019. Assinam: pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Flávio de
Assumpção. Data: 27/01/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACT) Nº /2022 - UASG 070023

Nº Processo: 22 .0.000012842-6.
Não se Aplica Nº 0/. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 02.292.266/0001-80 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.
Objeto: Protocolo de intenções pela segurança e normalidade das eleições que celebram
entre si o tribunal regional eleitoral do estado de goiás (tre-go), o tribunal de justiça do
estado de goiás (tj-go), o ministério público eleitoral em goiás (mpe), o ministério público
do estado de goiás (mp-go), a secretaria de estado da segurança pública do estado de
goiás (ssp-go), a superintendência regional da polícia federal em goiás (srpf-go) e a
superintendência regional da polícia rodoviária federal em goiás (srprf-go), com a finalidade
de assegurar a normalidade das eleições, a segurança dos magistrados envolvidos e a
regular posse dos eleitos nas eleições gerais de 2022, conforme o preceituado no

provimento n" 135, de 2 de setembro de 2022, expedido pela corregedoria nacional de
justiça..
Fundamento Legal: NÃO SE APLICA. Vigência: 29/09/2022 a 05/01/2023. Valor Total: R$
0,00. Data de Assinatura: 29/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022 - UASG 70023

Nº Processo: 22.0.000007171-8. Objeto: Contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva e atendimento emergencial, com fornecimento integral
de materiais, peças e mão de obra, de 4 (quatro) elevadores instalados no edifício anexo
I, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
03/10/2022 das 09h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou
https://www.gov.br/compras/edital/70023-5-00061-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 03/10/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 30/09/2022) 70023-00001-2022NE000039

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 41/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
0005518-19.2022. , publicada no D.O.U de 29/09/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Eventual aquisição futura de materiais gráficos institucionais (Agenda 2023 e Calendário de
Mesa 2023). Novo Edital: 03/10/2022 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Des. Leão Neto
do Carmos, 23 Jardim Veraneio - CAMPO GRANDE - MSEntrega das Propostas: a partir de
03/10/2022 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/10/2022, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA JULIA DE ARRUDA MESTIERI
Pregoeira

(SIDEC - 30/09/2022) 070016-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0005147-28.2022.6.13.8000; Contrato nº 082/22; Contratada: Hemarcon
Engenharia de Ar Condicionado Eireli; Vigência: 15/10/2022 a 14/10/2023; Objeto:
Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de sistema e
aparelhos de ar condicionado; Valor: R$204.000,00; Classificação: 3390.39.16 e 3390.39.17;
PT: 02.122.0033.20GP.0031; NE: Será emitida; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº
71/2022; Signatários: Maria da Glória Araújo - Diretora-Geral, pelo TRE-MG, e Denio Felix
Utsch - Titular, pela Contratada; Assinatura: 28/09/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 19.0.000003067-0; Espécie: 8º TA ao Contrato nº 096/17; Contratada: TK
Elevadores Brasil Ltda.; Vigência: A partir da data de assinatura; Objeto: Alteração do
contrato pelo período de 01/10/22 a 31/10/22; Valor: R$6.000,00; Classificação:
3390.39.16; PT: 02.122.0033.20GP.0031; NE: 2022NE000394; Fundamento Legal: Art. 65, I,
"b" e §1º da Lei nº 8.666/93; Signatários: Maria da Glória Araújo - Diretora-Geral, pelo TRE-
MG, e Paulo Roberto Ferrari e Caio César Perdigão M. Araújo - Procuradores, pela
Contratada; Assinatura: 28/09/2022.

R E T I F I C AÇ ÃO

Processo nº 0006779-26.2021.6.13.8000; nº Convênio 021/2022; Contratada: Polícia Militar
de Minas Gerais; Em publicação de 08/09/2022, no DOU n° 171, Seção 3, página 171, onde
se lê: "Vigência: 08/09/2022 a 07/09/2023"; leia-se "Vigência: 30/09/2022 a 30/09/2023";
Em publicação de 20/09/2022, no DOU n° 179, Seção 3, página 132, onde se lê: "Valor:
R$1.799.984,50 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e
quatro reais e cinquenta centavos)"; leia-se: "Valor: R$ 1.999.984,50, sendo R$
1.799.984,50 correspondentes ao valor repassado pelo TRE-MG e R$ 200.000,00 referentes
à contrapartida financeira"; onde se lê "Assinatura: 08/08/2022"; leia-se "Assinatura:
20/09/2022"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2022 - UASG 70014

Nº Processo: 0009765-16.2022.6. Objeto: Registro de Preços para futuras
aquisições de licenças do Microsoft PowerBi (Premium por usuário), através de subscrição
de 12 meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/10/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Av. Prudente de Moraes, Nr. 100 - 6.andar, Bairro Cidade Jardim, Cidade Jardim - Belo
Horizonte/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/70014-5-00082-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 03/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 17/10/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ALEXANDRE MIRANDA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 30/09/2022) 70014-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 194/2022 - UASG 070004

Nº Processo: 0011259-83.2022.6.14.8000.
Pregão Nº 55/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA.
Contratado: 01.232.815/0001-69 - J M COVRE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI.
Objeto: Prestação de serviços de desenvolvimento e seleção de mídias, captação e
gravação de conteúdos audiovisuais (vídeos) e vídeos 360 graus para as atividades
pedagógicas, educacionais e eventos oficiais promovidos pela eje-pa, tais como: aulas,
treinamentos, palestras, workshops e eventos promovidos pelo tribunal regional eleitoral
do pará, inclusive atividades e eventos relacionado às eleições 2022, sob o regime de
empreitada por preço unitário.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/09/2022 a 28/11/2022. Valor
Total: R$ 42.070,00. Data de Assinatura: 29/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 171/2022 - UASG 070004

Nº Processo: 0003926-17.2021.6.14.8000.
Pregão Nº 64/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA.
Contratado: 16.875.413/0001-50 - M A V NETO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de acesso à internet banda larga compartilhada, via
transmissão terrestre por fibra óptica, incluindo serviço de instalação, manutenção e
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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 outubro de 2022.
À SCON,
Para registro contábil do Contrato nº 49/2022;
Ao GSAD;
Para providências relativas ao acompanhamento

e gestão, nos termos da Cláusula Quinta do referido contrato.
Atenciosamente/Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 04/10/2022, 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
1166603 e o código CRC A8D0C53A.

0006075-19.2021.6.02.8000 1166603v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 4963 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 04 de outubro de 2022.

Ao Senhor Representante da empresa

ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS

Rua Dayse Talberg Mitchell, 175c – Tabuleiro dos Martins

Maceió/AL

Assunto: Entrega. Via. Contrato nº 49/2022. TRE/AL e ALISSON HONÓRIO PEREIRA
DOS SANTOS. Processo SEI n° º 0006075-19.2021.6.02.8000.

 

Prezado Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, encaminho a inclusa documentação, tratando-se do
Contrato nº 49/2022, celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL)
e Vossas Senhorias, para fins de acompanhamento.

Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

 

                                                                                                                             
 Atenciosamente,

                                                                                                                             Denise
Maria de Araújo

                                                                                                              Seção de
Licitações e Contratos do TRE-AL
                                                                                                               Tel.(82)2122-
7764/2122-7765/99637-3090

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 04/10/2022, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1166669 e o código CRC 8FB0452B.

0006075-19.2021.6.02.8000 1166669v2
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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 outubro de 2022.
À SPAE.
Para encaminhar o Ofício nº 4963/2022.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 04/10/2022, às 15:36, 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
1166732 e o código CRC 89C979E2.

0006075-19.2021.6.02.8000 1166732v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  04/10/22  15:35     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 04Out22   VALORIZACAO : 04Out22  NUMERO  :
2022NS004088   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 11754292/0001-74 - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS     
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000183            DATA VENCIMENTO  : 04Out22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO N.º 49/2022 (1164481), CUJO OBJETO É A
CONTRATAÇÃO DE EMP
  RESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA NÃO CONTÍNUA, DE
SERVIÇOS DE OPERA
  ÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PERTENCENTE AO TRE-
AL, E DE GRAV
  AÇÃO DE SOM E IMAGEM E SUA TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE PRINCIPALMENTE
PARA AS SESS
  ÕES DO PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA.SEI 0006075-
19.2021.6.02.800
  0.                                                                            
                                   
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 11754292000174                 812310201                            
                                                                      210.000,00
                                                                               
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           04Out22   15:26  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA    
-----------------------------------xxx------------------------------------------              
                                                                                
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  04/10/22  15:36                                      USUARIO : MAGDA          
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 11754292000174                                            
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  ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS                                            
                               SALDO ANTERIOR A 01OUT                31.000,00C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    04Out 070011 00001 NS004088 541404          210.000,00C          241.000,00C
 
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               
 

Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 04/10/2022, às 15:40, 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
1166741 e o código CRC A1E376D0.

0006075-19.2021.6.02.8000 1166741v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS004088 (1166741).

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 04/10/2022, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1166745 e o código CRC 8F8059CA.
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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 outubro de 2022.
À AGC,
 
Prezados (as),
 
Indago sobre a manutenção (ou não) do saldo vinculado

ao instrumento contratual até então vigente, no valor de R$
31.000,00, conforme se demonstra no evento 1166741.

 
Por oportuno, remeto os autos à SGO para providências

relacionadas ao empenho da despesa.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 04/10/2022, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1167045 e o código CRC A6660065.

0006075-19.2021.6.02.8000 1167045v1
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